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10 DE MAIO DE 2021

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE

Transcinema: Cinema, pintura e arte contemporânea
Data: 4 de maio a 8 de julho
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 19h às 21h
Valor: Três parcelas de R$ 398

VBA para Excel
Data: 10 de maio a 9 de junho
Aulas: Segundas e Quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 560 ou em seis parcelas exclusivamente no 
cartão de crédito

Introdução à Ecologia das Mídias: Tecnologia e Cultura
Data: 11 de maio a 15 de junho
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 19h às 21h
Valor: Duas parcelas parcelas de R$ 523 ou em seis parcelas 
exclusivamente no cartão de crédito

Inteligência Artificial e Direito
Data: 19 de maio a 14 de julho
Aulas: Segundas-feiras, das 18h às 20h
Valor: Três parcelas de R$ 309

Direito Ambiental e Mudanças Climáticas
Data: 14 de junho a 23 de agosto
Aulas: Segundas e Quartas-feiras, das 19h às 21h
Valor: Três parcelas de R$ 465

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

Celebrações de Formatura 2021.1

A Coordenação de Eventos Institucionais e Cerimonial 
solicita aos formandos de 2021.1 que enviem 
imagens que ilustrem os melhores momentos dentro 
da Universidade. As fotos e vídeos curtos serão 
selecionados e utilizados durante as Celebrações de 
Formatura, que será em formato virtual. O envio do 
material deve ser feito para o e-mail  atendimentoceic@
puc-rio.br até o dia 23 de maio. No corpo do e-mail, é 
necessário escrever o nome e o curso do formando.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

O Departamento de Serviço Social, em parceria com a Univer-
sidade de Guadalajara, realiza o seminário Jovens em ação no 
contexto da pandemia no dia 18 de maio, das 18h às 20h. Os 
professores Ricardo Fletes e Irene Rizzini, do Departamento de 
Serviço Social, vão coordenar a atividade. O objetivo é propiciar 
um intercâmbio de ideias e experiências sobre a participação 
infantil e juvenil, com ênfase sobre o protagonismo jovem em 
tempos de pandemia, abrindo espaços virtuais para conhecer 
experiências reais. Para participar, clique aqui e preencha o for-
mulário de inscrição.

No dia 18 de maio, haverá a palestra Recrutamento Coordenado 
2021-Brasil, que integra o processo de inscrição do programa de duplo 
diploma entre a PUC-Rio e o grupo Paristech. A palestra é gratuita e será 
ao vivo, às 10h  (15h na França), em modo on-line, por meio da platafor-
ma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

PALESTRA RECRUTAMENTO

ASSISTÊNCIA SOCIAL
No dia 19 de maio, às 18h, o Departamento de Serviço Social (DSS–
PUC-Rio) celebrará o Dia do Assistente Social com a atividade Serviço 
Social em tempos de pandemia de Covid-19. Participarão do debate 
a professora Sindely Alchorne, Ronald Rosa (Supervisor de Estágios 
CIEE), Vilde Dorian (Secretário de Assistência Social de Niterói) e Dia-
na Delgado (Subsecretária de Assistência Social de Niterói). Para se 
inscrever, clique aqui.

Pós-Graduação Engenharia
Estão abertas, até 15 de junho, 
as inscrições para o Programa 
de Pós-Graduação de Engenha-
ria Mecânica, com ingresso em 
2021.2. Outras informações sobre 
os cursos de Mestrado e Doutora-
do estão disponíveis aqui. Para se 
inscrever, clique aqui.

Estagiário em Administração
O Departamento de Medicina sele-
ciona estudante de administração, 
a partir do 5º período, com conhe-
cimento avançado em Excel, para 
estagiar no ambulatório São Lucas. 
A carga horária é de 20 horas se-
manais. Interessados devem enviar 
currículo para patriciacavalari@
puc-rio.br até o dia 10 de maio.

EducationUSA PUC-Rio
O Escritório EducationUSA PUC-
-Rio está com uma vaga aberta 
para estágio em administração de 
empresas. Os pré-requisitos para 
se candidatar são estar cursando 
entre o 2º e 5º período do curso 
de Administração na PUC-Rio; ter 
inglês intermediário; ter disponibi-
lidade para estagiar 20 horas se-
manais e ter boas noções de Excel 
(nível intermediário ou avançado). 
O processo seletivo vai ocorrer em 
três etapas: análise de currículo, 
teste de conhecimento de Excel e 
entrevista. Para se inscrever, basta 
enviar currículo e grade do horá-
rio do curso para o endereço rio.
puc@educationusa.org, com o 
assunto “Vagas Estágio”.

SANTO INÁCIO
No dia 19 de maio, às 19h, padre Adroaldo Palaoro, S.J., vai ministrar a 
palestra Santo Inácio: Viagem ao Interior da Vida. O encontro é organizado 
pelo Centro Loyola, e o objetivo é conversar sobre a vida, a obra e o lega-
do de Santo Inácio. A palestra é gratuita e será realizada ao vivo em modo 
on-line pela plataforma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi8GtK6nGFgvsPBh_LNALwmkk2Af1f2qqh4_FmSPxX0AIB7A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-2qqTRv8So6J8drlDY6VVw
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJUrd-mhqjMpHNxWXuGTBzEVUx6q7dqY6-3f
https://bit.ly/3vMR0BP
http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/
http://www.centroloyola.puc-rio.br/inscricao-de-eventos/
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R I O

200 cestas 

Sua doação se transformou em

distribuídas pela Ação Elo na Rocinha.

Mas ainda precisamos 

da sua ajuda.

Se não puder doar, compartilhe.

Uma das programações mais importantes sobre o cuidado com a 
segurança, saúde e bem-estar do trabalhador, a 29ª Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) será realizada de 
10 a 14 de maio. A Semana terá encontros, palestras e atividades 
vir tuais e é organizada pelo presidente da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), padre Waldecir Gonzaga, e pela 
vice-presidente, Daniela Angeli. A SIPAT tem como objetivo promover 
a conscientização dos trabalhadores sobre a importância de prevenir 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Todas as atividades da 
29ª SIPAT ficarão disponíveis no site do ECOA PUC-Rio.

  SEGUNDA-FEIRA, 10
10h. Abertura da 29ª SIPAT. Par ticipantes: professor Augusto Sam-
paio (Vice-Reitor Comunitário da PUC-Rio), Álvaro Martins (coor-
denador do SESMT) e padre Waldecir Gonzaga (presidente da CIPA 
PUC-Rio). Acesse.

10h15. Palestra. Tema: Resiliência – Como lidar com tempos difíceis. Pa-
lestrante: Patrícia Magacho (psicóloga e coordenadora do Projeto EQUI-
LIBRIUM PUC-Rio). Acesse.

PROGRAMAÇÃO:

  TERÇA-FEIRA, 11
16h. Palestra. Tema: Mobilidade Urbana – Segurança no Ciclismo. Pales-
trante: Raphael Pazos (fundador da Comissão de Segurança no Ciclismo 
do Rio de Janeiro). Acesse.

  QUARTA-FEIRA, 12
18h. Palestra. Tema: Como a educação ambiental pode auxiliar na pre-
venção de acidentes de trabalho. Palestrante: professora Eva Aparecida 
Rezende (Departamento de Teologia). Acesse.

  QUINTA-FEIRA, 13
11h. Palestra. Tema: Aspectos gerais de saúde e segurança do trabalho. Pa-
lestrante: Juliana Rohem (Empresa SOS - enfermeira do trabalho). Acesse.

16h. Palestra. Tema: Superar desafios a partir do aprendizado contínuo, 
experimentação e inovação. Palestrante: professor Gustavo Robichez 
(Departamento de Informática). Acesse.

  SEXTA-FEIRA, 14
18h. Palestra. Tema: Recomendações para o retorno à prática de ativi-
dade física pós-Covid. Palestrante: Paulo Júnior (Divisão de Recreação e 
Desportos PUC-Rio). Acesse.

18h. Palestra. Tema: A Ergonomia pode viabilizar o seu bem-estar? Pales-
trante: Jó Santos (Divisão de Recreação e Desportos PUC-Rio). Acesse.

18h. Palestra. Tema: Vamos contar uma nova história? Seus pensamen-
tos e emoções podem mudar a sua vida. Palestrante: Mônica Guimarães 
(Divisão de Recreação e Desportos PUC-Rio). Acesse.

PREVENÇÃO DE
ACIDENTES NO TRABALHO

http://ecoa.usuarios.rdc.puc-rio.br/
https://ecoa.puc-rio.br/e/1344
https://ecoa.puc-rio.br/e/1344
https://ecoa.puc-rio.br/e/1345
https://ecoa.puc-rio.br/e/1346
https://ecoa.puc-rio.br/e/1347
https://ecoa.puc-rio.br/e/1348
https://ecoa.puc-rio.br/e/1349
https://ecoa.puc-rio.br/e/1349
https://ecoa.puc-rio.br/e/1349
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POR LUANNA LINO

Conferência 
Internacional busca 
refletir sobre novos 
caminhos do design 
na pandemia

Termina na terça-feira, 11 de maio, 
o prazo para envio de artigos para 
o MXRIO Design Conference. A 9ª 
edição do congresso internacional 
de Design é organizada pelo 
Departamento de Artes & Design 
da PUC-Rio em parceria com a 
Universidad Iberoamericana e 
vai ocorrer on-line de 8 a 10 de 
setembro. Pela primeira vez no 
Rio de Janeiro, esta edição busca 
analisar o papel do design nas 
práticas que foram alteradas pela 
pandemia da Covid-19, precisaram 
ser reconfiguradas e devem 
continuar a existir. E o objetivo do 
encontro é buscar novos caminhos 
para restaurar a proximidade entre 
os seres humanos e o que é preciso 
para reconectá-los com outros 
seres vivos e o meio ambiente. 
Os professores envolvidos na 
organização do MXRIO Design 
Conference, Nilton Gamba Jr, 
Rita Couto, do Departamento de 
Artes & Design, e Maru Rojas e 
Edward Bermúdez, da Universidad 
Iberoamericana, contam como será 
o congresso e quais as dificuldades 
de se fazer de forma remota um 
encontro internacional.

Os artigos para o Congresso devem ser entre-
gues até o dia 11 de maio. Quais são os prin-
cipais temas que os textos devem abordar?  
Edward Bermúdez: Os artigos são bem livres, 
mas é importante considerar que o tema foco 
do congresso é a participação do design nes-
tes tempos excepcionais da pandemia; podem 
ser abordados assuntos que dizem respeito à 
área da saúde e do cuidado entre as pessoas e 
também sobre as mudanças que sofremos no 
ensino do design, por exemplo. A participação 
de outras áreas também é importante e bem 
vinda, como a ecologia, comunicação, educa-
ção e outras que também têm muito a agregar, 
logo não é uma questão restrita às profissões e 
ao ensino do design.

Como surgiu a parceria da PUC-Rio com a 
Universidad Iberoamericana para a reali-
zação do MXRio 2021 - Distanciamentos e 
Aproximações em Tempos Excepcionais?
Maru Rojas: Desde a primeira edição, a PUC-
-Rio esteve conosco e veio ao primeiro con-
gresso na Cidade do México, e participou do 
primeiro congresso. E a cada dois anos que 
o congresso é realizado, tivemos a sorte de 
contar com nossos grandes amigos, porque 
agora somos muito amigos, e realizamos pro-
jetos também. Além disso, sete acadêmicos 

ENTREVISTA // NILTON GAMBA JR, RITA 
COUTO, MARU ROJAS E EDWARD BERMÚDEZ

da Ibero estudaram doutorado em desenho na 
PUC-Rio. Então, está feita uma aliança incrível. 
Faz dois anos, em 2019, que tivemos o último 
congresso e dialogamos entre todos, o que vai 
ser muito valioso, nos unirmos para fazer este 
congresso mais internacional, mais forte e cap-
tar toda a experiência.

Quais são os desafios de se organizar um encon-
tro internacional de forma totalmente remota?
Nilton Gamba Jr: Eu diria que um dos desafios 
é ficar longe dos eventos presenciais da Univer-
sidade Iberoamericana, porque é uma universi-
dade muito acolhedora e hospitaleira. Além de 
serem encontros acadêmicos, eram também 
encontros que fomentam inter-relações, con-
vivência e conhecimento. É um desafio muito 
grande dar continuidade à hospitalidade da 
Iberoamericana na primeira edição aqui no Rio, 
especialmente desta maneira remota.
Rita Couto: Tivemos duas experiências de fa-
zer um encontro menor de maneira remota, e 
foi muito bom, deu certo. E devido às aulas 
on-line, já estamos habituados de certa for-
ma com este tipo de encontro. Mesmo assim, 
vamos sentir falta de ir à Cidade do México e 
conviver com nossos colegas presencialmen-
te, mas temos este modelo que é muito bem 
sucedido e organizado.

Nilton 
Gamba Jr Rita Couto

Maru Rojas Edward Bermúdez
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R I O

2.100 cestas 

Sua doação se transformou em

distribuídas pelo 

Projeto Bom Samaritano 

em 30 comunidades.

Mas ainda precisamos 

da sua ajuda.

Se não puder doar, compartilhe.

SEGUNDA-FEIRA 10

TERÇA-FEIRA 11

QUARTA-FEIRA 12
17h. Encontros da Cátedra Bíblica. Tema: Análise narrativa de Ex 3,1 – 
6. Palestrante: professor Leonardo Agostini (Departamento de Teologia). 
Organização: Departamento de Teologia. Acesse.

19h. Bate-Papo de Manutenção. Tema: Gestão de Projetos - Estratégias, 
Riscos e Perigos ao Gestor e à Organização. Palestrante: Rodolfo Stonner 
(engenheiro mecânico). Organização: CCE. Acesse.

20h. Roda de Conversa. Tema: O destino das Pulsões – Impotência. 
Palestrante: Samuel Cruz (psicanalista). Organização: Departamento de 
Psicologia. Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: A Maria histórica na nossa cultura. Pales-
trante: Professora Lina Boff (Departamento de Teologia). Mediador: Igor 
Bratch (bacharel em Teologia). Organização: Cátedra Carlo Maria Martini – 
CTCH. Acesse. ID da reunião: 995 6593 4892. Senha de acesso: 218483.

17h. Seminário. Tema: História das barragens no Brasil. Palestrante: professor 
Flavio Miguez (UFRJ). Organização: Departamento de Engenharia Civil. Acesse.

19h30. Direito em Debate. Tema: Políticas de prevenção do assédio e 
compliance de gênero em ambientes profissionais. Palestrante: Mayra 
Cotta (advogada). Organização: Departamento de Direito. Acesse.

17h.  Circuito LABs. Tema: Laboratório Next - Núcleo de Experimentação 
Tridimensional do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio. Convi-
dados: Professores Claudio Magalhães e Jorge Lopes (coordenadores do 
Next). Organização: Instituto Gênesis. Acesse.

19h. Live. Tema: Resiliência e educação em tempos remotos. Convidado:  
José Cândido (psicólogo). Organização: Projeto Equilibrium PUC-Rio. Acesse.

19h. Webinar. Tema: Como escalar meu negócio com franquias? Pales-
trante: Flavio Maria (diretor do BGT-Brasil). Organização: IAG. Acesse.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

https://puc-rio.zoom.us/j/98965376671?pwd=WWtzMVBnS2g4MVhKd09yZ3BJeTRUdz09#success
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo-de-manutencao:-gestao-de-projetos-(traco)-estrategias,-riscos-e-perigos-ao-gestor-e-a-organizacao&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-o-destino-das-pulsoes-(traco)-impotencia&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/99565934892?pwd=aUZVT1RKNnZiaHcrUFp4RGlQdjZrZz09
https://youtu.be/DwF2qzFGE94
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwrd-GgrzIiG9QetumP3u71gjCEUxhZ6v5i
https://www.sympla.com.br/circuito-labs-puc-rio-next__1197014?fbclid=IwAR39rV8p7Cga66pFBYa8wFoVoUJOTjjYH5QVBzV7XKJJ_SptNVNPPFWxrbc
https://www.instagram.com/equilibrium.pucrio/
https://iag.puc-rio.br/12-maio-webinar-como-escalar-meu-negocio-franquias/
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SEXTA-FEIRA 14

QUINTA-FEIRA 13
19h. Webinar. Tema: Empresas Familiares e Futuro - Negociação e Ges-
tão de Conflitos. Palestrante: professor Marcos Caiado (Departamento de 
Administração). Organização: IAG. Acesse.

19h. Mesa-redonda. Tema: Desafios e oportunidades em Química de 
Cosméticos - O papel da Química na Indústria, Pesquisa e Desenvolvi-
mento em Cosméticos. Palestrantes: Thalita Destefani (química), Danielle 
Borher (engenheira química) e Gabriela Fonseca (engenheira química). 
Organização: Departamento de Química. Acesse.

15h. Lançamento on-line do livro Dinâmicas sociais na luta por direi-
tos no Brasil. Palestrantes: professoras Angela Rodolpho Paiva (Depar-
tamento de Ciências Sociais) e Taísa Sanches (PPGCIS). Organização: 
Editora PUC-Rio. Acesse.

17h. 4ª Jornada de Resistência. Tema: Juventude e Resistência. Pales-
trantes: professora Regina Novaes (UNIRIO), Iago Montalvão (presidente 
da UNE) e Wesley Teixeira (membro do Coalizão Negra por Direitos). Or-
ganização: Departamento de Ciências Sociais. Acesse.

18h. Palestra. Tema: Modelos Transformers para Processamento de Lin-
guagem Natural. Palestrante: professor Cristian Muñoz (ICA PUC-Rio). 
Organização: CCE. Acesse.

GRUPO DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

O NOAP e a RAE promovem encontros e aulas do Grupo de Interpretação de 
Textos (GIT) para trabalhar as habilidades básicas de leitura e interpretação 
de textos, com foco no gênero acadêmico. O GIT ocorrerá em aulas inde-
pendentes entre si, às terças-feiras, sempre das 13h às 15h. Os encontros 
serão nos dias 11, 18 e 25 de maio pela plataforma Zoom. A professora Meg 
Amoroso Mesquita será a responsável. Para se inscrever, clique aqui.

@puc.urgente
Você também pode acompanhar a agenda da semana e a cober-
tura das principais atividades pelo Instagram do PUC Urgente.

https://iag.puc-rio.br/13-maio-webinar-empresas-familiares-futuro-negociacao-gestao-conflitos/
https://cceweb.adm.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=mesa-redonda-sobre-desafios-e-oportunidades-em-quimica-de-cosmeticos:-o-papel-da-quimica-na-industria,-pesquisa-e-desenvolvimento-em-cosmeticos&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJctfuGqpj4jGNa9ONyPE3j_Iuwvs6Zf2n1A
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJYvfumuqT8jHd2oIznCn6ISjQ79GNBwdXi_
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)-modelos-transformers-para-processamento-de-linguagem-natural&nInst=cce
https://forms.gle/252HMed9Rrj1dhTbA
http://www.instagram.com/puc.urgente

