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Formatura 2021.1

Os alunos matriculados em todas as disciplinas do 
“falta cursar” têm até o dia 23 de abril para se inscrever 
nas Cerimônias de Formatura 2021.1. Os interessados 
devem preencher o formulário disponível no SAU Online. 
Estudantes que ainda necessitam se matricular em 
matérias obrigatórias precisam enviar seus casos para 
o e-mail ceic@puc-rio.br, dentro do prazo. O formando 
poderá mandar uma foto para atendimentoceic@
puc-rio.br. As especificações da imagem e outras 
informações para o envio estão disponíveis no site 
www.puc-rio.br/formatura. A presença na celebração 
on-line não exclui a possibilidade de participar da 
Cerimônia de Formatura presencial, quando for possível 
a realização pela Universidade.

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Power BI
Data: 27 de abril a 18 de maio
Dias: Terças e Quintas-feiras, das 19h às 22h30
Valor: R$ 561 no ato da matrícula

Lugar de Mulher é na Política
Data: 24 de abril a 22 de maio
Dias: Sábados, das 9h às 13h
Valor: R$ 630 no ato da matrícula

Legislação Urbana e Edilícia da Cidade do Rio de Janeiro
Data: 26 de abril a 28 de junho
Dias: Segundas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Três parcelas de R$ 721

Sérgio Rodrigues: Carreira e Projetos
Data: 27 de abril a 29 de junho
Dias: Terças-feiras, das 19h às 21h.
Valor: três parcelas de R$ 499

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 PARA A NORUEGA

A Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU) está 
com vagas abertas para o Departamento de Física da Faculdade de 
Ciências Naturais. As oportunidades são para física experimental 
da matéria mole e física da condensação de gotículas.

Departamento de Física
Uma vaga para doutorando na área de física experimental da ma-
téria mole no Laboratório de Matéria Mole e Complexa, do Depar-
tamento de Física da Faculdade de Ciências Naturais da Universi-
dade Norueguesa de Ciência e Tecnologia - NTNU em Trondheim, 
Noruega. A previsão de início é 15 de agosto, com orientação do 
professor Jon Otto Fossum e o co-orientador o professor Paul 
Dommersnes. O local de trabalho será no Soft and Complex Matter 
Lab, pelo site www.softcomlab.com. Para se inscrever, clique aqui.

Departamento de Energia e Engenharia de Processos
Duas vagas de doutorado de três anos em modelagem numéri-
ca de gotas condensadas estão disponíveis no Departamento de 
Energia e Engenharia de Processos, NTNU, Trondheim. As vagas 
fazem parte do projeto Dinâmica de crescimento de gotículas du-
rante a condensação financiado pelo Conselho de Pesquisa da 
Noruega. Os cargos serão supervisionados pela professora Maria 
Fernandino. Para se inscrever, clique aqui.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

A cerimônia de premiação do Selo Cátedra 10 – Edição de 2020 ocorre 
no dia 13 de abril, das 15h às 17h, com transmissão no canal da Cáte-
dra UNESCO de Leitura no YouTube. Na solenidade, será apresentado um 
panorama da produção de literatura infantil e juvenil no Brasil em 2020, a 
partir dos mais de 400 livros recebidos para avaliação.

OPORTUNIDADES
A Central de Estágios da PUC-Rio 
oferece o serviço Vagas Online, um 
ambiente virtual em que os estu-
dantes podem cadastrar os currí-
culos e serem convocados por em-
presas parceiras da Universidade. 
Os dados como período que cursa, 
endereço e informações de contato 
devem estar sempre atualizados. 
Para mais informações, clique aqui.

A Equipe Reptiles da PUC-Rio está 
com o processo seletivo aberto até 
o dia 21 de abril. O projeto é respon-
sável pela construção e testes de 
um veículo Baja. As vagas são para 
alunos de engenharia, design, admi-
nistração ou comunicação social. 
As inscrições podem ser feitas aqui. 
Para mais informações, clique aqui.

O prazo de inscrição para o pro-
cesso seletivo da equipe AeroRio 
termina no dia 13 de abril. Todos os 
alunos de graduação da PUC-Rio 
podem se inscrever. Para mais in-
formações e inscrição, clique aqui.

CURSO DE CRÔNICAS
O prazo das inscrições para o con-
curso de crônicas Um Rolé pelo 
Rio, promovido pelo Departamento 
de Letras e o Instituto Interdiscipli-
nar de Leitura (iiLer),  foi estendido 
até o dia 15 de abril. A iniciativa 
faz parte da programação das co-
memorações pelo título Rio Capi-
tal Mundial de Arquitetura. Os 20  
melhores textos formarão um novo 
e-book editado pelo iiLer. Para se 
inscrever no concurso, clique aqui.

Legislação Urbanística
A CCE oferece o curso Legisla-
ção Edilícia da Cidade do Rio de 
Janeiro: Como Elaborar e Aprovar 
Projetos. O objetivo é introduzir e 
apresentar aspectos básicos e ge-
rais da legislação urbanística e ar-
quitetônica. As aulas começam no 
dia 26 de abril, mas os estudantes 
só podem se matricular até o dia 
19. Os encontros serão on-line, às 
segundas-feiras, das 19h às 22h.  
Mais informações, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/formatura
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=power-bi&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=lugar-de-mulher-e-na-politica&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=legislacao-edilicia-da-cidade-do-rio-de-janeiro:-como-elaborar-e-aprovar-projetos&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=sergio-rodrigues:-carreira-e-projetos&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
http://www.softcomlab.com
https://bit.ly/3fQgCsL
https://bit.ly/39QbbGr
https://www.youtube.com/watch?v=c3ieCYYHL8A
https://www.youtube.com/watch?v=c3ieCYYHL8A
https://alunos.ccesp.puc-rio.br/
https://linktr.ee/reptilesbaja
https://reptilesbaja.wixsite.com/reptiles
https://feliperpv.me/processo-seletivo/aerorio.html
https://iiler.puc-rio.br/portal/index.php/um-role-pelo-rio/
https://bit.ly/31gdu0E
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POR VICTÓRIA REIS 

A questão da 
igualdade racial 
no Brasil

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 debater 
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. A Comissão 
Organizadora destaca, em 
entrevista, a importância desse 
encontro, que é integralmente 
organizado, coordenado e 
ministrado por mulheres negras, 
e ressalta a importância em 
debater o tema. O Seminário é 
uma iniciativa do NIREMA, do 
Departamento de Direito por meio 
do Grupo de Pesquisa Direito 
em Pretuguês (vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Direito), com apoio da FAPERJ. As 
inscrições são gratuitas e podem 
ser realizadas pelo do site do 
seminário. Clique aqui.

Qual a importância de promover um seminá-
rio sobre igualdade racial em um ambiente 
universitário?
Discutir igualdade racial no ambiente universitá-
rio é de fundamental importância para a cons-
trução de um espaço de aprendizado múltiplo 
e diverso que seja capaz de produzir conheci-
mento a partir de distintos lugares sociais, bus-
cando romper com os apagamentos e silêncios 
que gritam na sociedade e na academia. A 
PUC-Rio tem tradição na construção de espa-
ços de diálogo sobre a promoção de igualdade 
racial, como testemunham sua política interna 
de bolsas de ação social desde os anos 1994 e 
a criação do Núcleo Interdisciplinar de Reflexão 
e Memória Afrodescendente (NIREMA), em fun-
cionamento desde 2003. Para analisar os com-
promissos (inter) nacionais de enfrentamento 

ENTREVISTA

ao racismo, a PUC-Rio sediou em 2011 o even-
to O Ano Internacional dos Afrodescendentes e 
a Resistência Política dos Negros no Brasil: de 
Zumbi dos Palmares a Abdias Nascimento. No 
ano de 2015, foi realizado o Encrespando, no 
marco dos cinco anos do Estatuto da Igualda-
de Racial e no mesmo ano de lançamento da 
Década Internacional dos Afrodescendentes 
(2015-2024) pela ONU. O Seminário virtual A 
Década Internacional da Igualdade Racial. Tra-
jetórias e Percursos das Políticas de Igualdade 
Racial se inscreve nessa tradição. O evento 
estava inicialmente planejado para ocorrer em 
2020, quando o Estatuto da Igualdade Racial 
(Lei 12288/2010) completou dez anos, para 
avaliar as políticas nacionais de promoção da 
igualdade racial decorrentes do documento e as 
implementadas no Brasil em virtude das articu-
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https://www.even3.com.br/decadaigualdaderacial/
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lações proporcionadas pela Década Internacio-
nal dos Afrodescendentes da ONU. Devido às 
intercorrências da pandemia da Covid-19, o se-
minário precisou adotar o formato virtual e ser 
transferido para este ano, ganhando novos sig-
nificados e amplificando sua relevância diante 
do cenário de agravamento das desigualdades 
raciais, da composição racial das mortes por 
Covid-19, das dificuldades de acesso à internet 
no Brasil, do aumento da fome e da inseguran-
ça alimentar e nutricional, dentre outros. Desta 
forma, torna-se imperativo discutir políticas de 
igualdade racial no Brasil e nas universidades a 
partir de um olhar retrospectivo, que avalie os 
caminhos percorridos, e prospectivo, que pla-
neje os percursos a serem traçados.

Como este encontro pode contribuir para a 
formação intelectual dos alunos?
O seminário oferece à comunidade universitária 
a possibilidade de participar de um espaço de 
diálogo interdisciplinar, que reunirá pensadoras, 
ativistas e profissionais negras brasileiras que 
historicamente têm se dedicado a pensar as po-
líticas de igualdade racial, em suas correlatas 
dimensões de classe, gênero e sexualidade. Na 
oportunidade, serão discutidos diversos temas 
e abordagens, das mais conceituais às que 
dialogam diretamente com avaliação de políti-
cas públicas, e a atuação do sistema de justiça 
brasileiro, implementação da política nacional 

de saúde integral da população negra, Prote-
ção das Comunidades Tradicionais de Terreiro, 
quilombolas, dentre outros temas que devem 
atravessar a matriz curricular e a formação in-
telectual de diferentes cursos e áreas, permitin-
do uma compreensão da realidade material que 
não reproduza os códigos sociais de exclusão 
e iniquidade no Brasil.

Qual a importância das palestras e media-
ções serem lideradas por mulheres negras?
É fundamental normalizar a presença de mulhe-
res negras nos espaços discursivos de poder, 
como os espaços acadêmicos. As mulheres 
negras têm construído a sociedade brasileira 
desde sua origem – através de seu sangue, 
de seu trabalho, do seu conhecimento, da sua 
luta e resistência política –, e suas contribui-
ções são constantemente invisibilizadas. Para 
além de combater essa dinâmica sistêmica de 
invisibilização e apagamento, o seminário reúne 
algumas das tantas mulheres que têm discutido 
as políticas de igualdade racial no Brasil e que 
são referência acadêmica, intelectual e de mili-
tância no país.

Quais pontos serão destacados ao longo dos 
três dias de debates?
O encontro tem como eixo central a análise das 
políticas de igualdade racial no Brasil nos últi-
mos dez anos, e começará com a conferência 

que se dedicará a este debate e que será pro-
ferida pela professora Zélia Amador de Deus, 
da UFPA. Partindo do eixo central, propomos 
uma discussão teórica sobre descolonização 
e liberdade, mediada pela professora Thula 
Pires, com a professora Mariah Rafaela Silva, 
da UFRJ, e a professora Fátima Lima, da UFRJ 
e CEFET/RJ. Dedicaremos o segundo dia para 
a realização de uma avaliação das políticas 
públicas de igualdade racial, com a mediação 
de Lúcia Xavier, coordenadora da ONG Criola, 
com Alessandra Ramos Makkeda, presidente 
do Instituto Transformar, e com a professora 
Jussara Assis, da UFF. No terceiro e último dia 
do seminário será abordada a desigualdade 
racial e suas relações e atravessamentos com 
o sistema de justiça brasileiro. O debate será 
mediado pela professora Adriana Cruz, magis-
trada federal e professora da PUC-Rio, com a 
Promotora de Justiça do Estado da Bahia, Lívia 
Sant’Anna, e com a Defensora Pública do Esta-
do de São Paulo Isadora Brandão. É importante 
destacar que contaremos com a apresentação 
de artigos acadêmicos divididos em seis gru-
pos de trabalho que abordarão a questão das 
políticas de igualdade a partir de distintas pers-
pectivas, como Educação e ações afirmativas; 
Gênero, raça, sexualidades e relações de poder; 
Saúde da população negra; Religiosidades de 
matrizes/motrizes africanas, Racismo religioso 
e igualdade racial; e Direito e Relações Raciais.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pucmobile
https://apps.apple.com/br/app/puc-urgente/id1536750776
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QUINTA-FEIRA 15

SEXTA-FEIRA 16

QUARTA-FEIRA 14SEGUNDA-FEIRA 12

TERÇA-FEIRA 13
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RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS | RODAS DE CONVERSA

8h30. Treinamento da Biblioteca. Tema: Introdução ao K+ KnovelPlus-
Compendex? - conteúdo e integração das plataformas Knovel e Compen-
dex. Apresentador: Luiz Baginski (representante da Elsevier). Organiza-
ção: Divisão de Bibliotecas e Documentação – DBD. Acesse.

9h30. 4ª Feira Internacional de Intercâmbio. Tema: Orientação de inter-
câmbio 1ª fase e Programas de curta duração e bate-papo com intercam-
bistas. Organização: CCCI. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Encontros da Cátedra Leão XIII de estudos bíblicos. Tema: Introdução à 
análise narrativa. Palestrante: professor Leonardo Agostini (Departamento de 
Teologia). Acesse. ID da reunião: 983 6573 6960. Senha de acesso: 746152

19h. Bate-Papo. Tema: Confiabilidade, sustentabilidade e TPM aplicados 
na manutenção. Palestrantes: professor Lourival Tavares (UFRJ), professor 
Nelson Cabral (UFRJ e UFF) e professor Rogério Arcuri (UFRJ). Organiza-
ção: Departamento de Engenharia Industrial. Para se inscrever, clique aqui.

20h. Roda de Conversa. Tema: Psicanálise em instituições - O divã na em-
presa. Palestrantes: Célia Coroado (especialista em Gestão de Pessoas) e 
Patrícia Barros (psicóloga). Mediadora: professora Sonia Pucci (PUC-Rio). 
Organização: Departamento de Psicologia. Para se inscrever, clique aqui.

10h. 4ª Feira Internacional de Intercâmbio. Tema: Bate-papo com inter-
cambistas e informações sobre inscrição e processo de seleção para o 
intercâmbio em 2022. Organização: CCCI. Para se inscrever, clique aqui.

15h. Cerimônia de premiação do Selo Cátedra 10 – Edição de 2020. Or-
ganização: Departamento de Letras e iiLer. Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: O retorno das crianças e adolescentes às 
aulas presenciais. Palestrante: professora Mara Monteiro (Uerj). Media-
dor: Lindoberg Campos (doutor em Letras pela PUC-Rio). Organização: 
CTCH. Para se inscrever, clique aqui.
 

17h. Debate. Tema: Eleições no Equador, o movimento indígena e as po-
líticas das esquerdas. Descrição: o lugar desta força política alternativa 
no novo governo nacional, as transformações que a atuação representará 
para a democracia equatoriana e quais as potenciais lições e efeitos sobre 
as eleições no Brasil. Palestrante: professor Pablo Ospina (Universidad 
Andina Simón Bolívar, Equador). Organização: Núcleo Ibero-Americano. 
Para se inscrever, clique aqui.

19h. Aula Aberta. Tema: Filosofia e Política no mundo contemporâneo. 
Palestrantes: professores Pedro Duarte e Edgar Lyra (PUC-Rio). Organi-
zação: Departamento de Filosofia. Para se inscrever, clique aqui.

19h30. Aula Aberta. Tema: História do Ceticismo - O ceticismo e a sua 
relevância hoje. Palestrante: professor Danilo Marcondes (PUC-Rio). Or-
ganização: Departamento de Filosofia. Para se inscrever, clique aqui.

10h. 4ª Feira Internacional de Intercâmbio. Tema: Bate-papo com inter-
cambistas e informações sobre inscrição e processo de seleção para o 
intercâmbio em 2022. Organização: CCCI. Para se inscrever, clique aqui.

19h30. Palestra. Tema: Características próprias da legislação da Barra. 
Palestrantes: Lucia Vetter (subsecretária Geral da Secretaria Municipal de 
Urbanismo), Miria Maleque (arquiteta) e professor Manuel Fiaschi (PUC-
-Rio). Mediador: professor Marcelo Bezerra (PUC-Rio). Organização: De-
partamento de Arquitetura e Urbanismo. Para se inscrever, clique aqui.

19h30. Palestra. Tema: O que Agatha Christie e Albert Einstein têm em 
comum? Palestrante: professora Valéria Medeiros (UFNT). Organização: 
Departamento de Letras e iiLer. Para se inscrever, clique aqui.

10h. 4ª Feira Internacional de Intercâmbio. Tema: Bate-papo com inter-
cambistas e informações sobre inscrição e processo de seleção para o 
intercâmbio em 2022. Organização: CCCI. Para se inscrever, clique aqui.

14h. Seminário Internacional. Tema: Nuclear disarmament. Participantes: 
professora Monica Herz (PUC-Rio), Sergio de Queiroz (presidente da 
Pugwash Brasil), Marco Marzo (secretário da ABACC), professor Matias 
Spektor (FGV), professora Layla Dawood (Uerj), professor Paul Meyer 
(Simon Fraser University) e professor Jean Krasno (Columbia University – 
EUA). Organização: Instituto de Relações Internacionais (IRI) e Decanato 
de Centro de Ciências Sociais (CCS). Para se inscrever, clique aqui.

18h. Palestra. Tema: Classificação de fácies sísmicas usando aprendizado 
de máquina. Palestrante: Pedro Diaz (professor do curso de especialização BI 
MASTER e pesquisador da PUC-Rio). Organização: Laboratório de Inteligên-
cia Computacional Aplicada (ICA - PUC Rio). Para se inscrever, clique aqui.

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_5Rul7BdhSNibdZGW2yW6Vw
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/international_fair.html
https://puc-rio.zoom.us/j/98365736960?pwd=OTJ0ZEd3YmNxYmpqNVpJZWdQZG5pdz09
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo-de-manutencao:-confiabilidade,-sustentabilidade-e-tpm-aplicados-na-manutencao&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-psicanalise-em-instituicoes-(traco)-o-diva-na-empresa&nInst=cce
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/international_fair.html
https://www.youtube.com/watch?v=c3ieCYYHL8A
https://puc-rio.zoom.us/j/98983642726?pwd=SE9xOW12MmtmOE15VEY3R0pLd3pWZz09#success
http://bit.ly/webinar13-04
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta-do-curso-de-filosofia-e-politica-no-mundo-contemporaneo&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta-do-curso-de-extensao-em-historia-do-ceticismo:-o-ceticismo-e-a-sua-relevancia-hoje&nInst=cce
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/international_fair.html
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra:-caracteristicas-proprias-da-legislacao-da-barra&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/international_fair.html
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJEtfuCrrjsiHNbD8mOQaukO7VHg1DdKa40k
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)-classificacao-de-facies-sismicas-usando-aprendizado-de-maquina-com-o-prof.-pedro-diaz&nInst=cce
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um tema relevante 

Toda semana

para ouvir. 

|

O Programa Revista Jovem, produzido 

pela Rádio PUC-Rio e transmitido pela 

Rádio Catedral, mudou. Agora se chama 

Na Real. O novo formato, que estreia em 

17 de abril, apresenta 15 minutos de 

jornalismo, análises, atualidades e 

reportagens com especialistas. 

Informação que faz a diferença.

na real
toda semana temas relevantes

COMUNICARádio PUC

Sempre aos sábados, às 12h30

Rádio Catedral, 106,7. 

Disponível também 

na Rádio PUC-Rio.

A renovação está no ar.


