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CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Cenografia: O Espaço do Acontecimento - Eventos, Estandes  
e Exposições
Data: 3 de maio a 30 de junho | Aulas: Segundas e Quartas-feiras, 
das 19h às 22h
Valor: quatro parcelas de R$ 326,25

Decifrando a imagem: Santos, Alegorias e seus Símbolos. 
Elementos de iconografia e iconologia
Data: 10 de maio a 26 de julho | Aulas: Segundas-feiras, das 18h às 20h
Valor: quatro parcelas de R$ 317

A Escuta Analítica: A construção de um novo setting?
Data: 11 de maio a 29 de junho | Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: duas parcelas de R$ 576

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

Aulas ao vivo 
pelo Zoom

Reflexões sobre a Pandemia

A coletânea Reflexões sobre a 
pandemia, com dez artigos que 
associam questões científicas 
às preocupações ambientais 
e sociais, é resultado de uma 
imersão do Reitor da PUC-Rio e 
professor da disciplina de Ética 
Ambiental, padre Josafá Carlos 
de Siqueira, sobre o momento 
difícil que a população mundial 
enfrenta com a COVID-19. A obra 
estará disponível em PDF no site 
da PUC-Rio a partir do dia 26 de 
abril. Clique aqui para acessar.

DOA PUC
O DoaPUC arrecada ajuda finan-
ceira para o Centro Geriátrico 
Manancial até o dia 19 de maio. A 
instituição acolhe idosos carentes 
e oferece ajuda médica, alimentar, 
psíquica e motora. Atualmente, 
a organização está com dificul-
dades de arcar com as despesas 
de água. Para contribuir, é pre-
ciso fazer  uma transferência ou 
depósito para Centro Geriátrico 
Manancial, Banco Itaú, Agência: 
0847, conta corrente: 56002-6, 
CNPJ: 070143250001-72. Para 
acompanhar o trabalho da casa, é 
só enviar um e-mail para cacc@
puc-rio.br ou uma mensagem no 
WhatsApp para (21) 97628-1636.

Metodologia de Pesquisa
O Laboratório de Metodologia do 
Instituto de Relações Internacio-
nais oferece o minicurso Aborda-
gens quantitativas na metodologia 
de pesquisa social, nos dias 26, 28 
e 30 de abril, às 18h.  As aulas se-
rão ministradas pela professora do 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da UFRRJ. Serão 
apresentadas de forma introdutó-
ria algumas técnicas de pesquisa 
de cunho quantitativo utilizadas na 
pesquisa social. O encontro será 
realizado por meio da plataforma 
Zoom. Acesse.

Dignidade Re-Vista
Já está aberto o edital de seleção da 
12ª edição da Dignidade Re-Vista. 
Elaborado pela Pastoral Universitá-
ria Anchieta da PUC-Rio, o periódi-
co seleciona todo semestre artigos 
originais que apresentem resultados 
relevantes de pesquisa. O objetivo é 
auxiliar a produção e publicação de 
artigos científicos. A sessão temáti-
ca desta edição é Educação Prática 
Libertadora – heranças dos 100 
anos de Paulo Freire e Dom Paulo 
Arns. Já a sessão livre é sobre A va-
lorização dos Direitos Humanos. O 
prazo de inscrição termina no dia 30 
de abril. Para participar, basta entrar 
em contato pelo e-mail  dignidade-
re-vista@puc-rio.br.

A Editora PUC-Rio lança o livro Di-
nâmicas sociais na luta por direi-
tos no Brasil, da professora Angela 
Rodolpho Paiva, do Departamento 
de Ciências Sociais. A obra reúne 
reflexões de mais de 30 anos so-
bre a questão dos direitos huma-
nos e os dilemas da construção 
da cidadania durante a formação 
sociopolítica brasileira. O livro traz 
registros das dinâmicas sociais 
ocorridas no processo de rede-
mocratização do Brasil e destaca 
o papel da sociedade civil nas po-
líticas públicas, que significaram a 
inclusão e a expansão das práticas 
democráticas. Para mais informa-
ções, clique aqui.

Política Internacional
O Instituto de Relações Internacio-
nais realiza o seminário A Vida Psí-
quica da Política Internacional, de 
26 a 30 de abril, às 11h.  O encon-
tro discutirá a política internacional 
enquanto circuito de desejos, afe-
tos e emoções. O seminário será 
on-line e terá tradução simultânea. 
Para mais informações sobre as 
palestras, convidados, e para par-
ticipar, clique aqui.

LANÇAMENTO DA
EDITORA PUC-RIO

  DEMOCRACIA E FORÇAS ARMADAS
Nos dias 6 e 7 de maio, o Instituto de Estudos Avançados em Humani-
dades (IEAHu/CTCH) promoverá o seminário Democracia e Forças Ar-
madas: Olhares Interdisciplinares, às 9h. O encontro será transmitido no 
canal do IRI no YouTube.

Grupo de Interpretação de Texto
O Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico da PUC-Rio 
(NOAP/RAE) vai oferecer quatro reuniões do Grupo de Interpretação 
de Textos (GIT) no mês de maio. As aulas vão dar destaque para ha-
bilidades básicas de leitura e interpretação de textos, em especial os 
acadêmicos. O curso será oferecido pelo Zoom e dividido em quatro 
terças-feiras, nos dias 4, 11, 18 e 25 de maio, das 13h às 15h. Para se 
inscrever, clique aqui.

Santas Mulheres
O Centro Loyola de Fé e Cultura or-
ganizará a palestra Série Santos de 
Devoção: Santas Mulheres, Forças 
e Belezas da Fé, ministrada pela 
Irmã Lina Boff, professora eméri-
ta da PUC-Rio. O encontro, dia 8 
de maio, às 10h, será on-line pelo 
Zoom. Para participar, clique aqui.

Curso Ano de São José
As inscrições estão abertas para o 
curso Com o coração de Pai, Ano 
de São José, ministrado pelo pro-
fessor Jonas Ferreira. O encontro 
é uma homenagem a São José. As 
aulas serão on-line nos dias 5, 12, 
19 e 26 de maio, das 19h às 21h 
. O valor é de R$ 100. Para se ins-
crever, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=cenografia:-o-espaco-do-acontecimento-(traco)-eventos,-estandes-e-exposicoes&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=cenografia:-o-espaco-do-acontecimento-(traco)-eventos,-estandes-e-exposicoes&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=decifrando-a-imagem:-santos,-alegorias-e-seus-simbolos.-elementos-de-iconografia-e-iconologia&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=decifrando-a-imagem:-santos,-alegorias-e-seus-simbolos.-elementos-de-iconografia-e-iconologia&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=a-escuta-analitica:-a-construcao-de-um-novo-setting(question)&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
http://assessoria.vrc.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=63205&query=advsearch&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=238&search%5Fby%5Fstate=notexpired&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=238&text=
https://bit.ly/3x3ytCJ
https://bit.ly/3eg3L0x
https://forms.gle/voJh7fPFbFAEitY89
https://www.youtube.com/channel/UCMF2848FX4wlkC1r7JD5NiA
https://forms.gle/voJh7fPFbFAEitY89
https://bit.ly/3ajqE1V
http://www.centroloyola.puc-rio.br/inscricao-de-cursos/
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POR GIOVANNA 
DE LUCA

Quem são os clientes do GIMEC?
Samantha Pelajo: Desde 2006, nos envolve-
mos em mais ou menos 500 casos, pessoas 
de fora e de dentro do campus. Muitos alunos 
já nos procuraram para auxiliar na facilitação 
do diálogo e do entendimento entre duas par-
tes. Atualmente, temos dois públicos-alvos. O 
primeiro é a comunidade de baixa renda, as 
pessoas que ganham até quatro salários míni-
mos têm direito ao serviço de forma gratuita. E 
o segundo é a comunidade da PUC-Rio: alunos 
e funcionários com renda mensal de até seis 
salários mínimos podem procurar o Núcleo de 
Prática Jurídica e logo serão encaminhados até 
o GIMEC, desde que os problemas não sejam 
relacionados com a Universidade.

Quais alunos podem fazer parte do GIMEC e 
como é o processo seletivo? 
Alexandre Assed: O GIMEC é uma monitoria 
destinada para alunos de psicologia e direito. Os 
interessados devem enviar o currículo e esperar 
o edital rodar. Mas na grade do Departamento de 
Direito existem algumas matérias sobre a meto-
dologia da negociação e, ao se matricular nestas 
turmas, os alunos têm a oportunidade de dar 
plantões no GIMEC e ter contato com a arbitragem 
na prática. Além disso, temos também o estágio 
supervisionado em mediação e, agora, a eletiva 
de mediação empresarial. Ambas disponíveis 
apenas para alunos do Departamento de Direito.

Como assegurar a privacidade dos clientes 
com a presença dos alunos?
Mia Schneider: É natural que os alunos queriam 
assistir à mediação, mas temos o costume de li-
mitar o número de pessoas para garantir a priva-
cidade do cliente. Existe uma carga de subjetivi-
dade muito grande independentemente do tema.
Alexandre Assed: No presencial, tínhamos 
uma quantidade de assentos disponíveis. Com 
a pandemia, tivemos a possibilidade de ampliar 
o número de vagas, mas prezando pela priva-
cidade do cliente não aumentamos significati-

vamente o número de alunos nas mediações. 
Hoje, pedimos para que os alunos desliguem 
as câmeras e mantenham o microfone fechado 
para deixar os clientes mais à vontade.

Como vocês fazem para manter vivo o inter-
câmbio entre o direito e a psicologia?
Samantha Pelajo: Atualmente, os únicos res-
ponsáveis pelo GIMEC somos nós três, todos 
professores do direito. Estamos felizes assim, 
mas sentimos falta de um representante de 
psicologia conosco. Por conta disso, estra-
tegicamente, na hora de selecionar os moni-
tores, escolhemos dois do Departamento de 
Psicologia. Ao longo desses anos, tivemos 
sete gerações de alunos de psicologia, e todos 
trouxeram aportes mais subjetivos, enquanto 
nós, do direito, trazemos um aporte mais da 
metodologia da negociação.

Vocês acreditam que a mediação de conflitos 
pode se estender para além do direito e da 
psicologia?
Mia Schneider: Acho que seria maravilhoso que 
todos os cursos pudessem ter nas grades aulas 
voltadas para a mediação de conflitos. É algo 
que transcende muito o direito e a psicologia, a 
técnica de negociação é algo que se aplica em 
nossas vidas. Independente de estarmos no meio 
do conflito ou solucionando ele, é uma habilidade 
que está nas nossas relações interpessoais. Seria 
muito legal, mas não é o que acontece ainda.

Qual é a relação da mediação com a comu-
nicação?
Samantha Pelajo: A mediação não resolve ape-
nas conflitos de natureza jurídica, qualquer tipo de 
conflito pode ser melhor administrado se houver 
um processo de facilitação de diálogo. A nego-
ciação passa muito pela comunicação e, quando 
a relação está desgastada, a conversa fica meio 
truncada e reativa, as partes levam tudo para o 
pessoal. No âmbito da mediação, conseguimos 
ajudar essa comunicação e esse entendimento.

Serviço pioneiro 
de mediação de 
conflitos abrange 
de forma gratuita 
a comunidade 
universitária
Inovador nos estudos sobre 
mediação de conflitos, o Grupo 
Interdisciplinar de Mediação de 
Conflitos (GIMEC) é um facilitador 
do acesso de pessoas de baixa 
renda à prática jurídica de mediação 
de conflitos. Há 14 anos, o serviço 
é oferecido gratuitamente para 
pessoas com renda mensal de 
até quatro salários mínimos. O 
objetivo é beneficiar a comunidade 
universitária, alunos, professores 
e funcionários da PUC- Rio com 
renda mensal de até seis salários 
mínimos. Estas pessoas podem 
utilizar o auxílio do GIMEC desde 
que os impasses não envolvam a 
instituição. Vinculado ao Núcleo 
de Prática Jurídica (NPJ), do 
Departamento de Direito, o GIMEC 
surgiu a partir de um diálogo 
entre o Direito e a Psicologia e 
é responsável por promover um 
intercâmbio entre duas disciplinas 
e capacitar alunos para atuarem 
como mediadores. A dinâmica tem 
como objetivo auxiliar pessoas 
que vivem um conflito e almejam 
resgatar um diálogo produtivo – as 
questões podem ser familiares ou 
trabalhistas. A prática mediativa se 
baseia em um diálogo em trio – dois 
extremos e um terceiro imparcial 
que propõe uma negociação criativa 
e de benefício mútuo. Responsáveis 
pelo GIMEC, os professores 
Samantha Pelajo, Mia Schneider e 
Alexandre Assed, do Departamento 
de Direito, comentam a importância 
da mediação de conflitos para a 
PUC-Rio. Para mais informações, 
os telefones de contato são 3257-
1398 ou 3257-1399.

ENTREVISTA // SAMANTHA PELAJO,
MIA SCHNEIDER E ALEXANDRE ASSED

Samantha Pelajo, Alexandre Assed e Mia Schneider
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SEGUNDA-FEIRA 26

TERÇA-FEIRA 27
17h. Live Série Café com a Pós-Graduação. Tema: Procrastinação nas ati-
vidades de pesquisa. Mediadora: professora Silvia Brilhante (Departamento 
de Educação). Organização: Rede de Apoio ao Estudante (RAE). Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: O cristianismo e a angústia - articulações entre 
teologia e psicanálise segundo Oskar Pfister. Palestrante: Bruno Albuquerque 
(doutorando em Ciência da Religião pela UFJF). Organização: CTCH. Acesse.

19h. Aula Aberta de Introdução à Ecologia das Mídias: Tecnologia e Cul-
tura. Tema: O que é Ecologia das Mídias? Palestrante: professor emérito 
Joshua Meyrowitz (University of New Hampshire). Organização: Departa-
mento de Comunicação e CCE. Para se inscrever, clique aqui.

19h. Bate-Papo de Manutenção. Tema: Os aportes do QSMS e da Gestão 
de Pessoas para o sucesso das atividades. Pessoas como diferencial 
de sucesso. Palestrantes: professor Newton Miguel (coordenador dos 
cursos de especialização em medicina do trabalho e em engenharia de 
segurança do trabalho da UERJ), Carlos de Souza (engenheiro civil res-
ponsável técnico da GESTALENT), Laís Franca (psicóloga). Organização: 
CCE. Para se inscrever, clique aqui.

19h30. Palestra. Direito em Debate. Tema: O Direito e o exercício do ne-
cropoder. Organização: Departamento de Direito. Palestrante: Luiz Carlos 
Faria Jr (Departamento de Direito). Mediadora: professora Ana Carolina 
Mattoso (Departamento de Direito). Acesse.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

14h. Aula aberta. Disciplina Teoria e História da Arquitetura. Tema: O 
mundo como um projeto arquitetônico. Palestrante: arquitetos e urbanis-
tas Gabriel Kozlowski e Roi Salgueiro Barrio (pesquisadores do MIT Scho-
ol of Architecture), autores do livro tema da palestra. A aula será realizada 
on-line pela plataforma Zoom. Para solicitar o link, envie um e-mail para: 
nicollecprado@gmail.com.

16h. Oficina. Tema: História digital - problemas práticos e experimentação. 
Organização: Departamento de História. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Encontros da Cátedra Leão XIII. Tema: Jo 1,6 - Acréscimo semântico 
e reorganização da estrutura frasal. Palestrante: professor André Rodrigues 
(Departamento de Teologia). Organização: Departamento de Teologia. Acesse.

19h. Mesa-redonda. Tema: Memória de Bairros Populares latino-america-
nos: Museu da Maré (Rio/Brasil) e Museu Popular de Siloé (Cali/Colôm-
bia). Organização: Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais do 
Departamento de Serviço Social da PUC-Rio (LEUS) Palestrantes: his-
toriadora Cláudia Rose Ribeiro da Silva (gestora da Casa de Cultura da 
Maré e coordenadora do Museu da Maré/RJ) e David Gómez (fundador do 
Museu Popular de Siloé). Local: Facebook do LEUS. Acesse.

20h. Roda de Conversa. Tema: Psicanálise em instituições - A escuta no 
RH. Palestrante: Célia Coroado (consultora de Gestão e Processos) e Pa-
trícia Barros (psicóloga especializada em Psicologia Jurídica). Mediado-
ra: professora Sonia Pucci (Programa de Pós-Graduação em Psicologia). 
Organização: Departamento de Psicologia. Para se inscrever, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/92173736490?pwd=a2ZSOHc2ZEtlNExYMnJaeU9hOVVwdz09#success
https://puc-rio.zoom.us/j/96694691916?pwd=S3VMM21pNkFyZVNJTXVheUJtS0p1Zz09#success
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta-do-curso-de--introducao-a-ecologia-das-midias:-tecnologia-e-cultura-(traco)-o-que-e-ecologia-das-midias(question)&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo-de-manutencao:-os-aportes-do-qsms-e-da-gestao-de-pessoas-para-o-sucesso-das-atividades.-pessoas-como-diferencial-de-sucesso&nInst=cce
https://bit.ly/3awcef1
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJIvfuCrpzgtGNPkImSAEgb2RAs0G99yQSbF
https://puc-rio.zoom.us/j/98365736960?pwd=OTJ0ZEd3YmNxYmpqNVpJZWdQZG5pdz09#success
https://bit.ly/3sAUeGm
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-psicanalise-em-instituicoes-(traco)-a-escuta-no-rh&nInst=cce
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na real
toda semana temas relevantes

COMUNICARádio PUC

 
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. 

Toda semana, Na Real reúne estudantes e especialistas para analisar 

e aprofundar temas relevantes. Informação que faz a diferença.

Todo sábado, 12h30 - Rádio Catedral, 106,7.

Disponível também na Rádio PUC-Rio.

A renovação está no ar.

|

Ouça também em:

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.

SEXTA-FEIRA 30
11h. Oficina. Tema: História digital - problemas práticos e experimentação. 
Organização: Departamento de História. Para se inscrever, clique aqui.
13h. Encontro Pedagógico de Professores da PUC-Rio. Tema: Saúde men-
tal dos professores na pandemia. Convidado: Tiago Ribeiro (médico). Or-
ganização: Rede de Apoio ao Docente (RAD). Para se inscrever, clique aqui.
15h. Conversando na Rede. Tema: Sono na pandemia. Palestrante: Mar-
cio Bezerra (neurologista especialista na Medicina do Sono). Organiza-
ção: RAE. Para se inscrever, clique aqui.

QUINTA-FEIRA 29

18h. Ciclo de Debates virtuais do IV Congresso Brasileiro de Geografia 
Política, Geopolítica e Gestão do Território (CONGEO). Temas: Desafios 
e novos debates da Geografia Política Contemporânea no Brasil - Centro 
Sul. Pesquisadores brasileiros, latino-americanos, portugueses, espa-
nhóis, franceses e norte-americanos mediados pelos coordenadores da 
Rede Brasileira de Geografia e Política. Palestrantes: professores Antonio 
Marcos Roseira (UFABC) e Hélio Caetano Farias (ECEME). Mediação: 
professor Wanderley Messias da Costa (USP). Organização: UFRJ, UnB, 
UFF e Faperj. Coordenação: Programa de Pós-Graduação em Geografia 
da PUC-Rio. Canal da REBRAGEO no YouTube
19h. Webinar. Tema: Tributação das novas tecnologias - Debates atuais. 
Palestrante: professor Sérgio Rocha (USP), Marcus Livio (doutor em Di-
reito Tributário pela Universidade Complutense de Madrid) e Doris Canen 
(mestrando da King’s College Londres). Mediador: Gustavo Carvalho 
Schwartz (sócio fundador do Schwartz Nicolay Advogados). Organiza-
ção: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

11h. Palestra. Tema: Comunicação comunitária em novas mídias. Pales-
trante: André Fernandes (fundador da Agência de Notícias das Favelas). Or-
ganização: Departamento de Comunicação. Para se inscrever, clique aqui.
17h. Webinar. Tema: Serviços e Recursos de Pesquisa da Biblioteca PUC-
-Rio - Parte II – Avançado. Palestrantes: bibliotecários Marta Bela Reis e Lu-
cas Pinho. Organização: Divisão de Bibliotecas e Documentação. Acesse.
17h. Colóquio de Física. Tema: Usando polímeros para controlar a auto as-
sociação de nanopartículas. Palestrante: professora Ana Maria Percebom 
(Departamento de Química). Organização: Departamento de Física. Acesse.

QUARTA-FEIRA 28
11h. Webinar. Tema: Arquitetura, arte e ralação. Palestrante: arquiteto 
João Uchôa (Rock in Rio, Cidade do Samba, Centro de Treinamento do 
Flamengo, Bar do ZECA Pagodinho, escritório do Porta dos Fundos e Bio-
Parque do Rio). Mediadores: professores Gustavo Robichez (Coordena-
dor Central de EAD) e Marcos Barbato (Departamento de Comunicação). 
Organização: ECOA PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.
16h. Oficina. Tema: História digital - Problemas práticos e experimentação. 
Organização: Departamento de História. Para se inscrever, clique aqui.
19h. Palestra. Tema: Alguns Brasis segundo a literatura. Palestrante: 
Eliana Yunes (pesquisadora da Cátedra Unesco de Leitura). Organização: 
Centro Loyola de Fé e Cultura. Para se inscrever, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJIvfuCrpzgtGNPkImSAEgb2RAs0G99yQSbF
https://puc-rio.zoom.us/j/94004765266?pwd=Mk1NNWYvQ213VW1XaVJVVmUyTnBJUT09#success
https://puc-rio.zoom.us/j/93011767132?pwd=LzZ5VEVWeWpzWFhnU3U2aHpJemVNQT09#success
https://www.youtube.com/channel/UCPYDfFUWrIK0KqYKljwBunA
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=webinar(traco)tributacao-das-novas-tecnologias:-debates-atuais&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/95234805153?pwd=V2tZNWJUZUx3NzdqN2c5QXVzcGdGUT09
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJMkcu6hqz8sGN0fkwkMGzW0Jq3VYE1llms4
https://zoom.us/j/94918786097?pwd=OE8xKzVvb0IwNVFhUFp3ZjFRUlVTdz09#success
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/1262
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJIvfuCrpzgtGNPkImSAEgb2RAs0G99yQSbF
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/1264
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PARCEIROS ELOPARCEIROS BOM SAMARITANO

Ações que transformam.

Doe pra quem tem fome

BRi rLhaé prAGe enT

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admmin/vrc/respuc/doacao.html

