
1pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

N A  Q U A R E N T E N A

#37

19 DE ABRIL DE 2021

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE

Gestão Estratégica de Sustentabilidade
Data: 28 de abril a 2 de junho | Aulas: Segundas e Quartas-feiras,  
das 19h às 22h
Valor: duas parcelas de R$ 706

Design de Personagem - Do boneco de palito  
ao personagem em movimento
Data: 4 de maio a 17 de agosto | Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: quatro parcelas de R$ 314

Otimização em Ambientes de Negócios
Data: 5 de maio a 16 de junho | Aulas: Quartas-feiras, das 18h45 às 21h45
Valor: duas parcelas de R$ 541

CO-MO-VER Celulares em Sala de Aula
Data: 5 de maio a 21 de julho | Aulas: Quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: três parcelas de R$ 342

Informações e matrícula: Site: www.cce.puc-rio.br | Telefone: 0800 970 
9556 | WhatsApp: (21) 97658-6094 | Facebook: facebook.com/ccepucrio

MÍDIAS LOCAIS

O fundador da Agência de Notícias das Favelas (ANF), André Fernan-
des, fará uma palestra na disciplina Mídias Digitais sobre comunicação 
comunitária em novas mídias. O encontro, organizado pela professora 
Lilian Saback, assessora da Reitoria e Coordenadora do Comunicar,  
será no dia 29 de abril, às 15h por meio da plataforma Zoom.

AGENDA  DA SEMANA
  TERÇA-FEIRA, 20
17h. Notícias Teológicas. Tema: Hans Küng - vida, testemunho e mis-
são. Palestrante: professor Cesar Kuzma (PUC-Rio). Mediador: Rogé-
rio Guimarães (doutorando em Teologia pela PUC-Rio). Organização: 
CTCH. Acesse.
 
17h. Seminário. Tema: Lançamento do livro Rios do Rio. Participantes: 
professor Alberto Sayão (PUC-Rio), Marco Terranova (fotógrafo), Gloria 
Affalo (designer), professor Marcelo Motta (PUC-Rio), professor Bruno 
Capilé (UFRJ), professora Lise Sedrez (UFRJ) e Andre Jakobsson (edito-
ra). Organização: Departamento de Engenharia Civil. Acesse.

19h30. Direito em Debate. Tema: Requisição administrativa em tempo de 
pandemia. Palestrantes: professores José Vicente Santos (Uerj) e André 
Saddy (PUC-Rio). Organização: Departamento de Direito. Para se inscre-
ver, clique aqui.

  QUARTA-FEIRA, 21
19h. Live. Tema: Yoga no dia a dia. Palestrante: professor de Yoga Pedro 
Almeida. Organização: Programa Equilibrium. Objetivo: mostrar técnicas 
de respiração, meditação e reflexões sobre a filosofia do Yoga. A live será 
transmitida no Instagram da Equilibrium e do professor Pedro Almeida. 
Para assistir, clique aqui.

  QUINTA-FEIRA, 22
9h. Palestra. Tema: Pesquisa e inteligência de mercado, o caso da Nissan 
América Latina. Palestrante: Cristina Baumgarten (Head de Inteligência 
e Pesquisa de Mercado para o mercado da América Latina da Nissan). 
Organização: Professora Vivian Steinhäuser (IAG). Acesse.

15h. Webinar. Tema: Dia Mundial do Planeta Terra. Palestrantes: Padre 
Waldecir Gonzaga (Diretor do Departamento de Teologia), professor Fe-
lipe Guanaes (PUC-Rio), Marcos Lacerda (Instituto Rio Azul), professor 
Juliano Assunção (PUC-Rio) e Luciano Paez (secretário municipal do Cli-
ma de Niterói). Organização: Departamento de Teologia. Acesse.

18h. Palestra. Ciclo de debates do IV Congresso Brasileiro de Geografia 
Política, Geopolítica e Gestão do Território (CONGEO). Tema: Os Desafios 
e novos debates da Geografia Política contemporânea no Brasil – Centro 
Sul. Organização: Programa de Pós-Graduação em Geografia em conjun-
to com a UFRJ, UFF e UnB. Para assistir à palestra, clique aqui.

  SEXTA-FEIRA, 23
11h. Série Histórias às Sextas. Tema: História digital e os arquivos norte-
-americanos - O Projeto Opening the Arquives (1960-1980). Palestrante: 
James N. Green (Brown University – EUA). Organização: Departamento 
de História. Para se inscrever, clique aqui.

Aprofundamento da fé
Estão abertas as inscrições para o 
grupo Aprofundamento da fé, ofe-
recido pela Pastoral Universitária 
Anchieta. Os encontros em formato 
on-line, com dois horários por se-
mana, são ideais para os que pre-
tendem realizar a Crisma. O intuito 
é compartilhar experiências de vida 
e espiritualidade. Mais informações 
nas redes sociais da Pastoral.

Dignidade Re-Vista
O Edital da 12ª edição da Dignida-
de Re-Vista já está no ar. O tema 
escolhido é Educação Libertadora 
– heranças dos 100 anos de Paulo 
Freire e Dom Paulo Arns. Os arti-
gos podem ser submetidos até o 
dia 30 de abril. Mais informações 
podem ser obtidas nas redes so-
ciais da Dignidade Re-Vista ou da 
Pastoral Universitária Anchieta.

Semana de Direitos Humanos 
Nos dias 24 e 28 de maio, a Pas-
toral Universitária Anchieta realiza 
a 4ª edição da Semana de Direitos 
Humanos. As palestras e debates 
serão transmitidas on-line por meio 
das redes sociais da Pastoral.

Inteligência Artificial
O prazo para as inscrições nos cur-
sos de extensão em Inteligência Ar-
tificial, oferecidos pelo Laboratório 
de Inteligência Computacional Apli-
cada (ICA) em parceria com a CCE, 
termina no dia 19 de abril. As aulas 
começam no dia 28 de abril. Alunos, 
ex-alunos e funcionários da PUC-Rio 
têm 50% de desconto nos cursos 
Python para Análise de Dados, IA I - 
Inteligência Artificial, IA II - Inteligên-
cia Artificial II e Play - Programação 
Lúdica de Aplicações em Phyton. 
Para mais informações, clique aqui.

Aulas ao vivo 
pelo Zoom

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=gestao-estrategica-de-sustentabilidade&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=design-de-personagem:-do-boneco-palito-ao-personagem-em-movimento&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=design-de-personagem:-do-boneco-palito-ao-personagem-em-movimento&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=otimizacao-em-ambiente-de-negocios&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=co(traco)mo(traco)ver-com-celulares-em-sala-de-aula&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://puc-rio.zoom.us/j/94867136029?pwd=SmYvMkd6eUFKcm9CdGo1cHhlMGp4QT09#success
https://www.youtube.com/watch?v=W2HPusGXx7A
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJArf-irrD4iGNYTotWtFV0l9E6xnLMmyBGf
https://www.instagram.com/equilibrium.pucrio/
https://puc-rio.zoom.us/j/96565243301?pwd=Q05HYjNMdGdidFNscElzcFl2YndMdz09
https://puc-rio.zoom.us/j/92844257300?pwd=NjNPNkZKVkZtSjlsemhzVmNJYXE5UT09#success
https://www.youtube.com/channel/UCPYDfFUWrIK0KqYKljwBunA/videos
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJMqdO2uqTwsGNdwtzle1gALW6YBaMNn_NC5
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/cursos?cArea=3705&nInst=cce
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PUC-Rio abraça 
a cidade com 
campanha de 
doações para 
favelas cariocas

A PUC-Rio lança o projeto Gente 
é para brilhar – Doe para quem 
tem fome, com o objetivo de 
arrecadar fundos para comprar 
e doar alimentos, produtos de 
higiene e limpeza para famílias 
em situação de vulnerabilidade, 
condição agravada pela pandemia. 
São duas ações: Bom Samaritano, 
para beneficiar 28 comunidades, 
e Elo, voltada à Rocinha. Segundo 
o Vice-Reitor da PUC-Rio, padre 
Anderson Antonio Pedroso, S.J., 
uma instituição católica precisa 
estar atenta às necessidades 
da população. O Vice-Reitor 
Comunitário, professor Augusto 
Sampaio, destaca a importância da 
parceria com a Rocinha, um bairro 
vizinho da Universidade.

Qual é a importância de a PUC-Rio ajudar 
pessoas que passam necessidade durante 
neste momento de pandemia? 
Padre Anderson: O fato de a PUC-Rio ajudar 
neste momento de pandemia corresponde à 
sua identidade e missão, ou seja, sua razão 
de ser e ao que ela é chamada a realizar no 
Rio. A Universidade precisa da cidade e a ci-
dade precisa da Universidade. É uma relação 
de troca. Sendo uma universidade católica, a 
PUC é ainda mais chamada a responder de 
imediato a esta necessidade gritante. Vivemos 
um momento muito difícil em que as pessoas 
passam fome, e não podemos fechar os olhos 
para esta realidade. Acho que esta iniciativa é 
um exercício de humanidade, e é importante 
que a Universidade se implique, se envolva e 
responda a esta urgência porque é uma forma 
de a PUC mostrar que está viva e atenta à rea-
lidade e ao futuro. 

ENTREVISTA // PADRE ANDERSON  
PEDROSO, S.J., E AUGUSTO SAMPAIO

Augusto Sampaio
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Padre Anderson

Quais valores que a PUC-Rio transmite para 
alunos, funcionários e cariocas ao realizar 
uma campanha de solidariedade deste porte?
Padre Anderson: O primeiro é o valor da soli-
dariedade, que só existe enquanto é vivido de 
maneira prática e ativa. As pessoas que são 
solidárias de verdade estão sempre envolvidas. 
Tem o valor católico da abertura, estimulado 
pelo Papa Francisco na Encíclica Fratelli Tut-
ti. Ele fala de uma “Igreja em saída”, que não 
espera as pessoas serem consoladas, mas vai 
ao encontro delas. A PUC é uma “universidade 
em saída”, que não fica esperando, mas vai ao 
encontro; não leva as coisas simplesmente e 
deposita, mas estabelece vínculos nos luga-
res. Muitos projetos da PUC não querem so-
mente atender às necessidades das pessoas, 
mas desejam construir com as comunidades, 
e este é o diferencial, um valor participativo. As 
lideranças dos lugares fazem parte. Por fim, a 

POR GABRIEL
MEIRELLES

  PARA CONTRIBUIR
Bom Samaritano - Instituto 
Francisco:
PIX: 10.484.636/0001-00 (CNPJ) 
ou Move Rio (Razão Social). 
Banco Itaú, Agência 0726, Conta 
Corrente 64794-4.
ELO:
Para doar por cartão de crédito ou 
boleto bancário, clique aqui.

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/respuc/doacao.html
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Um papo sobre
filmes, imagens
e afins
Cinema, séries, programas de TV, comerciais e os diversos caminhos do 
audiovisual são temas do novo podcast Ideias em Movimento.

Quando? Quinta sim, quinta não. 

Onde? Na Rádio PUC , no canal da TV PUC-Rio no YouTube 
e nos aplicativos Spotify e Deezer.

Estreia 22 de abril. 

No lançamento vamos conversar sobre a importância da comédia nestes 
tempos tão difíceis. 

COMUNICARádio PUC

Um papo sobre lmes, imagens e ans
Ideias em movimento

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.

ética permeia tudo. Nós sabemos onde chega 
o dinheiro doado, e isto sensibiliza as pessoas 
quando percebem a seriedade e ética.

No início da pandemia, o projeto Bom Samari-
tano teve a parceria da Pastoral e do Departa-
mento de Teologia. Agora, a Universidade abra-
ça todo o projeto. Este caráter social e solidário 
será cada vez mais frequente nas prioridades 
da PUC-Rio mesmo após o fim da pandemia?
Padre Anderson: A campanha do Bom Sama-
ritano teve um grande sucesso. Já foram arre-
cadadas 8.220 cestas básicas, cerca de 50 mil 
produtos de higiene e limpeza e 91 toneladas 
de alimentos.  As doações são distribuídas de 
maneira muito justa, de acordo com quem mais 
precisa, a maior urgência. Existe uma logística, 
e o grupo chamado Francisco coordena es-
tas atividades. Eu sonho em fazer campanhas 
emergenciais na PUC que não sejam dar de 
comer às pessoas, mas que atendam a outras 
necessidades e sentidos, de integração entre os 
indivíduos. As pessoas têm também necessida-
des menos básicas que a fome, de mais edu-
cação, de arte. Sonho com o momento em que 
a PUC possa se alimentar mais das pessoas. 

Que seja um exercício constante de olhar para a 
cidade. O Rio precisa de uma PUC aberta e so-
lidária, e ela precisa de um Rio saudável. Para 
isto, a cidade tem que dar comida, luz, iluminar 
as pessoas. Por isso o nome da campanha: 
Gente é pra brilhar.  

Qual o papel da Universidade na campanha 
Elo PUC-Rio & Rocinha contra a pandemia?
Augusto Sampaio: A Universidade tem o his-
tórico de estar sempre presente nas crises 
existentes, nesses problemas da sociedade, 
de acordo até com o nosso pensamento so-
cial cristão. Ela não pode dar as costas ao 
problema que atinge a todos nós. Este mal é 
bem democrático que atinge o rico, o pobre, o 
jovem, o idoso, mas principalmente a popula-
ção que vive marginalizada. Esta população é a 
que sofre mais, pelas condições de habitação, 
pela falta de recurso para comprar alimentos. 
O programa de cadastramento dos participan-
tes foi criado pelo professor Sérgio Lifschitz, e 
os coletivos que participam da campanha têm 
ligação com a PUC: o Tmj Rocinha é líderado 
por um funcionário da PUC; o professor Mar-
celo Burgos participa ativamente do Rocinha 

Resiste; alunos de doutorado em engenharia 
fundaram o pré-vestibular comunitário Só Cria. 

Qual a relação da PUC-Rio com a Rocinha e 
por que a escolha desta comunidade como 
destino das arrecadações?
Augusto Sampaio: A Rocinha é uma extensão 
da PUC, é considerável o número de alunos, ex-
-alunos, funcionários e terceirizados que moram 
lá. A Rocinha é a comunidade que está mais 
próxima da Universidade. Não  poderíamos ficar 
ausentes em uma campanha que visa exata-
mente a população mais atingida, que mais so-
fre: as mães solteiras, os idosos, deficientes. A 
PUC tem vários elos com a Rocinha, e uma das 
razões que nos dão garantias de que faremos 
um bom trabalho é que ela é feita com a comu-
nidade por meio dos coletivos, e, pela primeira 
vez, temos a participação da AMA Gávea e da 
AMA São Conrado. É a Universidade se juntando 
com  coletivos da Rocinha e com as comuni-
dades da Gávea e de São Conrado. E a grande 
ajuda é na divulgação. De repente alguém não 
pode doar quantias altas ou nenhum outro valor, 
mas divulgar nas redes sociais seria muito im-
portante no momento para a campanha.


