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DOUTORADO EM GEOGRAFIA
Estão abertas as inscrições para 
o processo seletivo do Curso de 
Doutorado em Geografia do De-
partamento de Geografia e Meio 
Ambiente. A área de concentração 
é Geografia e Sustentabilidades. O 
início será no segundo semestre de 
2021. Para consultar o edital, clique 
aqui. As inscrições devem ser feitas 
on-line até 11 de junho. Clique aqui.

AULA MAGNA
DA PUC-RIO 10h

O presidente da FAPERJ, Jerson Lima, vai ministrar 
a Aula Magna da PUC-Rio no dia 7 de abril, às 
10h. O tema será Os Desafios da Covid-19 para a 
Ciência e para o Fomento Científico e Tecnológico, e 
a conferência vai ser pela plataforma virtual Zoom, 
com um limite de 500 convidados. Para acessar, 
clique aqui. A palestra será retransmitida pelo canal 
da TV PUC-Rio no YouTube.

EMPREENDEDORES DE IMPACTO

Lançado pelo Instituto Gênesis, o programa Trilha Empreendedo-
res de Impacto tem como objetivo capacitar empreendedores na 
criação de negócios de impacto socioambiental. A iniciativa vai 
oferecer 30 horas de habilitação on-line com aprofundamento nos 
principais conhecimentos para desenvolvimento de empreendi-
mentos que impactem positivamente a sociedade. Para se inscre-
ver, participar ou apenas apoiar o projeto, clique aqui.

FEIRA DE INTERCÂMBIO
A PUC-Rio Virtual International Fair, 
4ª Feira de Intercâmbio Internacio-
nal, organizada pela Coordenação 
Central de Cooperação Internacio-
nal (CCCI), ocorrerá entre os dias 
12 e 15 de abril por meio da plata-
forma Zoom. O objetivo é informar 
sobre a inscrição e o processo de 
seleção para o intercâmbio. Haverá 
sessões com universidades parcei-
ras, mesas com agentes consula-
res, conversas com estudantes que 
já fizeram intercâmbio no exterior e 
intercambistas internacionais que 
estudaram na Universidade. Para 
mais informações, clique aqui.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Estão abertas as inscrições para 
cursos sobre Inteligência Artifi-
cial do Laboratório de Inteligência 
Computacional Aplicada (ICA) em 
parceria com a CCE. Os alunos, 
ex-alunos e funcionários da PUC-
-Rio têm 50% de desconto nos 
cursos Python para Análise de 
Dados, IA I - Inteligência Artifi-
cial, IA II - Inteligência Artificial II 
e Play - Programação Lúdica de 
Aplicações em Python. As inscri-
ções podem ser feitas até o dia 19 
de abril, e as aulas começarão no 
dia 28 de abril. Para mais informa-
ções, clique aqui.

IGUALDADE RACIAL
O seminário A década da igualdade racial: Trajetórias e percursos 
das políticas de igualdade racial ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de 

abril. O objetivo é discutir a elaboração, implementação, execução 
e avaliação das políticas públicas para a promoção da igualdade 
racial quando o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil completa 

10 anos. O encontro interdisciplinar é composto integralmente por 
mulheres negras como palestrantes, mediadoras e coordenadoras 
de GT. A organização é do Departamento de Direito, NIREMA, Pro-
grama de Pós-Graduação em Teoria do Estado e Direito Constitu-
cional e Grupo de Pesquisa Direito em Português. É necessária a 
presença em 75% das atividades para obter o certificado de seis 

horas. Para mais informações, clique aqui.

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Métodos Ágeis na Arquitetura
Data: 6 de abril a 20 de maio
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. 
Valor: Duas parcelas de R$ 721

Planejamento Estratégico
Data: 6 de abril a 20 de maio
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 879

A Escuta Analítica: A construção de um novo setting?
Data: 6 de abril a 20 de maio
Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 576

Sociologia Política e Cultura  
Data: 3 de maio a 9 de agosto
Aulas: Segundas, Terças e Quintas-feiras, das 19h às 22h30
Valor: 13 parcelas de R$ 609

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

VAGAS ON-LINE
O Vagas Online é um ambiente 
virtual no qual o aluno da Univer-
sidade pode cadastrar o currículo 
para concorrer a vagas de estágio, 
programas de trainee e pleno em-
prego em empresas conveniadas 
com a PUC-Rio. Para isto, o  es-
tudante deve manter o cadastro 
sempre atualizado. Mais informa-
ções, clique aqui.

AULA INAUGURAL DO IRI
Professor de economia política e in-
ternacional da UFRJ, José Luís Fiori 
vai abordar o paradoxo de Kant e a 
leveza da paz na Aula Inaugural do 
Instituto de Relações Internacionais 
no dia 12 de abril, às 17h. O media-
dor será o diretor do IRI, professor 
Luís Fernandes. A conferência será 
pelo Zoom. Acesse.
 

NOTÍCIAS TEOLÓGICAS
O professor Luiz Fernando Ribeiro 
Santana, do Departamento de Teo-
logia, participa, no dia 6 de abril, às 
17h, da palestra sobre Tríduo Pascal.  
A mediação será da estudante Na-
tasha Ribeiro, mestranda em Teologia 
da PUC-Rio. O encontro será trans-
mitido pelo Facebook e pelo YouTube 
da Cátedra Carlo Maria Martini.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.geo.puc-rio.br/informes
http://www.geo.puc-rio.br/informes
http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/
https://puc-rio.zoom.us/j/94049912537?pwd=ZEJaQkJncFdtWmNqVXpqWUU5ZHRIUT09#success
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
https://benfeitoria.com/empreendedoresdeimpacto?lang=en
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/international_fair.html
www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/cursos?cArea=3705&nInst=cce
https://www.even3.com.br/decadaigualdaderacial/?fbclid=IwAR12wWNpSpfOSKKlW-meYh3cxtxCr7999119_hHrmrDHMCDUGcSPpNT0UtA
https://bit.ly/3vX6N1y 
https://bit.ly/3d2ETZt
https://bit.ly/3vSkNtr
https://bit.ly/31gKHZX
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://alunos.ccesp.puc-rio.br/
Aula Inaugural do IRIProfessor de economia política e internacional da UFRJ, José Luís Fiori vai abordar o paradoxo de Kant e a leveza da paz na Aula Inaugural do Instituto de Relações Internacionais no dia 12 de abril, às 17h. O mediador será o diretor do IRI, professor Luís Fernandes. A conferência será pelo Zoom. Acesse.
https://www.facebook.com/catedra.carlomariamartini
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
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Novo presidente 
para a Associação 
Mantenedora 
da PUC-Rio

A Faculdades Católicas – 
Associação Mantenedora da 
PUC-Rio tem um novo presidente: 
padre Luís Corrêa Lima S.J. 
Há vinte anos na Universidade, 
o sacerdote é professor do 
Departamento de Teologia e doutor 
em História pela Universidade 
de Brasília. Ele destaca a boa 
administração das finanças por 
parte da direção da PUC-Rio. 
Segundo o jesuíta, mesmo com 
a pandemia da Covid-19, e as 
dificuldades econômicas de muitas 
famílias, o número de estudantes 
da instituição não diminuiu. Padre 
Luís Corrêa Lima enaltece a 
figura de padre Pedro Magalhães 
Guimarães Ferreira, que esteve à 
frente da Mantenedora nos últimos 
17 anos, e revela que sucedê-lo 
no cargo aumenta ainda mais seu 
amor pela PUC-Rio.

Qual é o papel da Mantenedora da PUC-Rio?
Padre Luís Corrêa: A Faculdades Católicas - 
Associação Mantenedora da PUC-Rio tem por 
objetivo estatutário fundar, manter e administrar 
instituições de educação e estabelecimentos 
de Ensino Superior integrantes da PUC-Rio ou 
que venham a integrá-la. A Mantenedora aprova 
o Relatório de Gestão, o Balanço e as Contas 
anuais. Basicamente, supervisiona a Universi-
dade em nome das instituições que a criaram. 
É interessante lembrar que o nome Faculdades 
Católicas aparece no contracheque de todos 
os professores e funcionários da PUC-Rio. É a 
associação civil surgida em 1940 como Mante-
nedora das Faculdades de Direito e de Filosofia, 
núcleo de ensino superior que depois se tornou 
Universidade Católica e, em seguida, Pontifícia. 
O nome da Mantenedora é anterior ao nome 
PUC e permanece.

Qual é a composição dos membros da Man-
tenedora?
Padre Luís Corrêa: Há um Conselho Diretor 
formado por dois representantes da Arquidio-
cese de São Sebastião do Rio de Janeiro, dois 
representantes da Companhia de Jesus (eu sou 
um deles), e um representante da Nunciatura 
Apostólica. Há também um grupo de Membros 
Associados, atualmente formado por quatro 

ENTREVISTA // PADRE LUÍS CORRÊA LIMA

professores, entre veteranos e eméritos, e um 
Conselho Fiscal com quatro membros. A com-
posição do Conselho Diretor está relacionada 
às instituições que dão origem à PUC-Rio e per-
manecem ligadas à sua direção. Nesta origem, 
estão o cardeal Sebastião Leme, Arcebispo do 
Rio de Janeiro, e o padre Leonel Franca, jesuíta 
e primeiro reitor. 

Como a pandemia e as restrições impostas 
para o combate ao coronavírus podem in-
fluenciar o planejamento e as ações da Man-
tenedora?
Padre Luís Corrêa: Felizmente, a PUC-Rio 
soube se reinventar neste tempo de pandemia. 
Com a criatividade e a competência do seu 
corpo docente, técnico e administrativo, as 
atividades acadêmicas migraram para o modo 
remoto: aulas de graduação, pós-graduação 
e extensão, vestibular e bancas de ingresso, 
qualificação e conclusão de mestrado e dou-
torado. Apesar das dificuldades econômicas de 
muitas famílias, o número de alunos se man-
tém. Os cursos de extensão tiveram aumento, 
com muitos alunos de outros estados, que 
dificilmente cursariam sem o modelo remoto. 
O mesmo acontece com minha turma de alu-
nos de pós-graduação em Teologia, em que a 
maioria mora longe ou muito longe da nossa 
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cidade. De qualquer maneira, toda esta situação 
está sendo bem administrada pela direção da 
Universidade. A Mantenedora tem se limitado a 
aprovar contas e orçamentos.

Qual é o peso de substituir padre Pedro Ma-
galhães Guimarães Ferreira como presidente 
da Mantenedora PUC-Rio, cargo em que ele 
ocupou por há 17 anos?
Padre Luís Corrêa: A figura do padre Pedro re-
presenta um grande amor à PUC-Rio, em várias 
décadas de pertença à Universidade. Ele foi 
aluno de graduação em Engenharia Elétrica, e 
seguiu nesta área fazendo uma brilhante carrei-
ra docente. É um sacerdote zeloso e foi o prin-
cipal protagonista na criação da Igreja da PUC. 
Sucedê-lo na presidência da Mantenedora me 
faz cultivar o amor à nossa Universidade, que 

faz parte de uma longa tradição. Na origem da 
universidade como instituição estão as escolas 
das catedrais na Idade Média. Eram centros 
de encontro, criação e irradiação de saberes, 
permeados pela fé cristã. No século XVI, Santo 
Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus 
a partir de um núcleo de estudantes da Univer-
sidade de Paris. Em nosso tempo, as univer-
sidades católicas são centros inspirados no 
humanismo cristão que se dedicam ao ensino, 
à pesquisa e à extensão.

A PUC-Rio comemorou 80 anos de fundação. 
Nestas oito décadas de existência, como a 
Universidade demonstra ser um centro de 
excelência?
Padre Luís Corrêa: Eu pertenço à PUC-Rio há 
vinte anos, onde tenho a felicidade de conciliar 

ministério sacerdotal e vida universitária. Aqui fiz 
mestrado em História e hoje leciono no Departa-
mento de Teologia. Formamos leigos católicos, 
estudantes de congregações religiosas, semina-
ristas e um considerável número de protestan-
tes. Muito se faz na Universidade. A pesquisa e a 
docência nos absorvem bastante em uma área, 
e nem sempre nos damos conta de tanta coisa 
boa realizada em muitas outras áreas. Na histó-
ria da PUC, destaco alguns exemplos: o Plano 
Real, feito por uma equipe do Departamento de 
Economia; a figura de Lélia Gonzalez, impor-
tante intelectual negra, que lecionou e chegou 
a dirigir o Departamento de Ciências Sociais; e 
os programas de ação afirmativa, pioneiros na 
inclusão universitária de negros e pobres. Oriun-
da destes programas é Marielle Franco, ícone da 
defesa dos direitos humanos.

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

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/
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EXPEDIENTE. Coordenadora-Geral Comunicar: Professora Lilian Saback. Editora e Jornalista Responsável: Professora Julia Cruz (MTE 19.374). Subeditora: Pro-
fessora Adriana Ferreira. Editores de Arte: Professores Diogo Maduell e Mariana Eiras. 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 8

SEXTA-FEIRA 9

QUARTA-FEIRA 7

SEGUNDA-FEIRA 5

TERÇA-FEIRA 6

20h. Roda de conversa. Tema: Psicanálise em instituições: O nascimento 
em teletrabalho. Palestrantes: Célia Coroado (especialista em gestão de 
pessoas) e Patrícia Barros (psicóloga da FINEP/Inovação e Pesquisa). 
Mediadora: professora Sonia Pucci (PUC-Rio). Organização: CCE. Para 
se inscrever, clique aqui.

12h. Webinar. Tema: Gestão Comercial – O Atual Voo Digital. Detalhes: 
Empoderamento da Área Comercial, Novos Cargos e Competências 
(CRO, HCS, CSM, CCO), Ajustes nas Soft & Hard Skills dos Gestores, As 
Equipes: O Time Ágil Mínimo Viável, Evolução na Captação e Retenção de 
Talentos, Os Desafios do Coaching Remoto. Palestrantes: Basilio Castelo 
Branco e Claudio Moreira. Organização: IAG - Escola de Negócios da 
PUC-Rio (Administração). Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Tríduo Pascal. Palestrante: professor Luiz 
Fernando Ribeiro Santana (Departamento de Teologia). Mediadora: Na-
tasha Ribeiro (mestranda em Teologia). Organização: Cátedra Carlo Maria 
Martini. Acesse pelo Facebook ou YouTube da Cátedra Carlo Maria Martini.

17h30. Webinar. Tema: Desafio na logística das vacinas. Palestrante: Ga-
briel Nocito (gestor de logística do Médico Sem Fronteiras). Mediadora: 
professora Adriana Leiras (PUC-Rio). Organização: ECOA PUC-Rio. Para 
se inscrever, clique aqui.

18h. Webinar. Tema: Dos átomos aos bytes: Uma história de transfor-
mação digital na Educação. Palestrante: Luiz Gustavo Nogara (sócio 
na Square Learning Technologies, participou de projetos em educação 
digital como Somos Educação e EDUMOBI, do Grupo Abril Educação). 
Mediador: professor Gustavo Robichez (coordenador central de EAD e 
co-fundador do ECOA PUC-Rio). Organização: Associação de Antigos 
Alunos (AAA), EAD e ECOA PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

19h. Bate-Papo. Tema: A gestão de indicadores e contratos para o su-
cesso das atividades. Palestrantes: Carlos Almeida (engenheiro civil), 
Paulo Roberto Walter (engenheiro eletricista) e professor Mauro Speranza 
(PUC-Rio). Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

10h. Aula Magna da PUC-Rio. Tema: Os Desafios da Covid-19 para a Ci-
ência e para o Fomento Científico e Tecnológico. Palestrante: Jerson Lima  
(presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ). Para se inscrever, clique aqui.

10h. Palestra. Tema: Encontros, diálogos e desafios para a paz. Palestran-
tes: Celso Carias e Carlos Frederico Schlaepfer (teólogos). Organização: 
Departamento de Teologia e ECOA PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

19h30. Aula aberta do curso de extensão Mitologia e Filosofia. Tema: 
Uma reflexão filosófica sobre as antigas narrativas sagradas. Palestrantes: 
Remo Mannarino Filho. Organização: Departamento Filosofia. Acesse.

16h. Palestra. Tema: Scopus -  plataforma referencial de resumos e ci-
tações com 81,2 milhões de registros de mais de 5.000 editoras. Pales-
trante: Aline Silva (representante da Elsevier). Organização: DBD PUC-
-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

17h30. Palestra. Tema: Engineering Village (Compendex) -  principal fon-
te referencial de informação científica nas Engenharias. Palestrante: Luiz 
Baginski (representante da Elsevier). Organização: DBD PUC-Rio. Para se 
inscrever, clique aqui.

18h. Live. Tema: Quinquênio Jubilar Arquidiocesano – 80 anos de histórias e 
atividades acadêmicas da PUC-Rio. Participantes: Cardeal Orani João Tem-
pesta e Padre Josafá Carlos de Siqueira, S.J. (Reitor da PUC-Rio). Mediador: 
Padre Eraldo Leão Filho. Organização: Departamento de Teologia. Acesse.

19h. Aula aberta. Tema: Beatles - História, arte e legado. Palestrantes: 
Eduardo Brocchi (engenheiro), Carlos Augusto Barbosa (estudioso das 
origens do rock), Gilvan Moura (empresário), professor Gustavo Chataig-
nier (PUC-Rio) e Leonardo Aguiar (colecionador e pesquisador da obra 
dos Beatles). Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

8h. Aula inaugural. Tema: Chinese tourism culture. Palestrante: professor 
Xing Huibin (Universidade de Hebei). Organização: Instituto Confucius 
PUC-Rio e ECOA PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

19h. Lançamento do e-book da turma 2020.2 do curso de Negócios de Im-
pacto Socioambiental- NIS. Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS | RODAS DE CONVERSA

https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-psicanalise-em-instituicoes-(traco)-o-nascimento-em-tele-trabalho&nInst=cce
https://bit.ly/webinar24IAGy
https://www.facebook.com/catedra.carlomariamartini
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/1233
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/1235
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo-de-manutencao:-a-gestao-de-indicadores-e-contratos-para-o-sucesso-das-atividades&nInst=cce
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/1220. Plataforma virtual Zoom. Retransmissão pelo canal da TV PUC-Rio no YouTube: https://puc-rio.zoom.us/j/94049912537?pwd=ZEJaQkJncFdtWmNqVXpqWUU5ZHRIUT09#success
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/1205
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta-do-curso-de-extensao-mitologia-e-filosofia:-uma-reflexao-filosofica-sobre-as-antigas-narrativas-sagradas&nInst=cce
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_Z2DYeLJ2QTOHXruOGgftpQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_Z2DYeLJ2QTOHXruOGgftpQ
https://www.youtube.com/channel/UCCL2-YZBqQBLV2ZShUsH8IQ
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta-ii--do-curso:-beatles:-historia,-arte-e-legado&nInst=cce
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/1213
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=lancamento-do-e(traco)book-da-turma-2020.2-do-curso-de-negocios-de-impacto-socioambiental(traco)-nis&nInst=cce

