
1pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

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

#41

17 DE MAIO DE 2021

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE

A reinvenção da cena 
Data: 1º a 24 de junho 
Aulas: Terças e quintas-feiras, das 15h às 17h
Valor: duas parcelas de R$ 462

URBE URGE Oficina Gráfica de Urgências
Data: 7 de junho a 26 de julho 
Aulas: Segundas-feiras, das 18h às 20h
Valor: duas parcelas de R$ 331

Os conflitos do século XXI em perspectiva
Data: 8 de junho a 28 de setembro
Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: quatro parcelas de R$ 408 

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

GÁS NATURAL 
NO BRASIL

O livro Flexibilidade na Indús-
tria de Gás Natural, organi-
zado pelo professor Edmar 
Almeida do Instituto de Ener-
gia da PUC-Rio (IEPUC), será 
lançado no dia 20 de maio, 
às 16h, em webinar promovi-
da pelo IEPUC. A publicação, 
que tem o apoio da Associa-
ção de Empresas de Trans-
porte de Gás Natural por 
Gasoduto (ATGás), aborda as 
diferentes faces da flexibilida-
de do gás natural no Brasil. 
Para participar, clique aqui.

Vagas On-line
A Central de Estágios da 
PUC-Rio oferece o serviço 
Vagas Online, um ambiente 
virtual em que os estudantes 
podem cadastrar os currí-
culos e serem convocados 
por empresas parceiras da 
Universidade para estágios, 
programas de trainee e pleno 
emprego. O aluno deve man-
ter os dados atualizados, tais 
como período que cursa, 
endereço e informações de 
contato. Para mais informa-
ções, clique aqui.

Mestrado em Geografia 
Estão abertas as inscri-
ções para o curso Mestra-
do Profissional em Ciência 
da Sustentabilidade. Ele é 
oferecido pelo Departamen-
to de Geografia e Meio Am-
biente, ligado ao Centro de 
Ciências da Conservação e 
Sustentabilidade do Rio (CS-
Rio) com apoio do Instituto 
Internacional para Sustenta-
bilidade (IIS). O início será 
em agosto, e as inscrições 
estão abertas até o dia 15 de 
junho.  Para mais informa-
ções, clique aqui.

Fotos
Termina, no dia 23 de maio, o prazo para os formandos de 2021.1 
enviarem imagens que ilustrem os melhores momentos dentro da 
Universidade. As fotos e vídeos curtos farão parte das Celebrações 
de Formatura em formato virtual. O envio do material deve ser feito 
para o e-mail atendimentoceic@puc-rio.br, e é necessário escrever 
o nome e o curso do formando no texto da correspondência.
 
Votação
A votação que vai eleger homenageados e participantes do cerimo-
nial vai até 21 de maio. Os formandos de 2021.1 podem votar por 
meio de um formulário eletrônico, específico para cada turma. Para 
mais informações, clique aqui.

CERIMÔNIAS DE FORMATURA 2021.1CAMPANHA DE 
INCLUSÃO DIGITAL

O Grupo de Trabalho da Campa-
nha de Inclusão Digital faz um 
apelo para a adesão de professo-
res e funcionários à Campanha de 
Inclusão Digital, que já auxiliou, 
até o momento, 633 alunos, com 
computadores e chips 4G para in-
ternet. É possível contribuir para 
o Fundo de Inclusão Digital por 
meio de desconto em folha, auto-
rizada pelo Sistema de Protocolos 
da SGU. Ao entrar no sistema, o 
doador precisa informar o CPF e 
a senha do PUC Online. Em se-
guida, selecionar como Assunto 
“Doação - Inclusão Digital”. Os 
valores variam de R$ 50 a R$ 450. 
A autorização de desconto é válida 
por seis meses e pode ser inter-
rompida a qualquer momento ou 
renovada ao fim do prazo.

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA
O Serviço de Psicologia Aplicada 
(SPA) mantém o serviço de terapia 
em grupos de estimulação cognitiva 
on-line para pessoas com demência 
em estágio leve e moderado. São 
realizadas 14 sessões, com uma 
hora de duração, duas vezes por 
semana, com atividades estrutura-
das e temáticas. Além de trabalhar 
domínios como atenção, memória e 
linguagem, as sessões estimulam a 
diversão. Os participantes passarão 
por rastreio cognitivo antes e após o 
início das atividades. Os interessa-
dos podem entrar em contato pelos 
números (21) 99479-1504 ou (21) 
99328-2539.

OFICINA DE TEXTO
O NOAP e a RAE promovem en-
contros e aulas do Grupo de In-
terpretação de Textos (GIT) para 
trabalhar as habilidades básicas 
de leitura e interpretação de tex-
tos, com foco no gênero acadê-
mico. Os encontros do GIT serão 
às terças-feiras, nos dias 18 e 25 
de maio, das 13h às 15h, pela pla-
taforma Zoom, coordenados pela 
professora Meg Amoroso Mesqui-
ta. Para se inscrever, clique aqui.

A Respuc, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ), oferece oportunidades de trabalho social para os cursos de Di-
reito, Serviço Social e Psicologia. A participação do aluno poderá ser 
considerada como Atividade Complementar, com critérios e limites esta-
belecidos pelos respectivos departamentos. Para saber mais, clique aqui.

TRABALHO SOCIAL

JOVENS EM AÇÃO
A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Universidad de 
Guadalajara realizam, no dia 18 de maio, às 18h, o Seminário Interna-
cional Jovens em Ação no Contexto da Pandemia, fruto de uma parceria 
entre pesquisadores do Brasil e do México. A atividade é coordenada 
pelos professores Irene Rizzini e Ricardo Fletes Corona, do Departamento 
de Serviço Social, e ocorrerá pelo canal do CIESPI/PUC-Rio no YouTube. 
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://bit.ly/2RaOIxm
https://www.ccesp.puc-rio.br/alunos-vagasonline
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=mestrado-profissional-em-ciencia-da-sustentabilidade&nInst=cce
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/ceic/formatura/#votacao
https://forms.gle/252HMed9Rrj1dhTbA
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/respuc/
https://youtu.be/TCv6ohLaG4I
encurtador.com.br/hsBHX
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Seminário aborda a vulnerabilidade 
social durante a pandemia

O IBNequinho e a Mostra Carioca 
de Neuropsicologia promovem, nos 
dias 21 e 22 de maio, o seminário 
Vulnerabilidade Social na Pandemia 
da Covid-19. Durante os dois 
dias, haverá mesas-redondas, 
minicursos, fórum e atividades 
para promover a integração do 
saber científico entre professores 
e familiares. O encontro possibilita 
que alunos de graduação e pós-
graduação apresentem pesquisas 
para diferentes públicos, como 
professores, profissionais da 
área de saúde e educação.  Uma 
das organizadoras do projeto, 
a Vice-Presidente do Instituto 
Brasileiro de Neuropsicologia 
e Comportamento (IBNEC), 
professora Helenice Charchat, do 
Departamento de Psicologia, afirma 
que a vulnerabilidade social é um 
tema significativo e evidencia as 
diferenças socioculturais no Brasil, 
que influenciam no desenvolvimento 
cognitivo das crianças. Para se 
inscrever, clique aqui.

pesquisadores da área de neuropsicologia clí-
nica do Rio de Janeiro. Este ano, a diretoria do 
IBNEC resolveu unir estes dois encontros para 
trazer o evento nacional mais direcionado para 
os alunos da Universidade e para a PUC-Rio, 
de modo geral. Unir os dois ao mesmo tempo 
nos ajuda a fazer com que pesquisadores do 
Rio de Janeiro, da área de neuropsicologia clíni-
ca, possam interagir com os pesquisadores do 
Brasil e todos possam conhecer os dois even-
tos e participar nos anos seguintes.

O que é vulnerabilidade social, a partir dos 
aspectos da neuropsicologia?
Helenice Charchat: A vulnerabilidade social é 
um tema muito importante, porque mostra as 
diferenças socioculturais que temos no Brasil. 
Uma das questões, em termos de vulnerabi-
lidade social e neuropsicologia, é a influência 
de fatores demográficos como idade, escolari-
dade, nível socioeconômico, escolaridade dos 
pais, fatores locais, onde as pessoas vivem, 
a qualidade das escolas e da educação. Eles 
influenciam diretamente no desenvolvimento 
cognitivo das crianças. Dependendo do con-
texto sociocultural, ele envolve toda a caracte-
rização educacional tanto dos pais quanto das 
crianças, para permitir a elas uma estimulação 
adequada. Isto vai ser extremamente impor-
tante para o desenvolvimento cognitivo e so-
cioemocional das crianças. No Brasil, vemos 
diferentes fatores que influenciam esta vulne-
rabilidade. E a diferença sociocultural gera uma 
vulnerabilidade tão importante que, quando me-
dimos, a partir de testes neuropsicológicos, o 
nível de inteligência, capacidade de memória, 
atenção, vemos uma diferença significativa en-
tre o desenvolvimento cognitivo das crianças. 
Portanto, a vulnerabilidade social influencia 
muito o desenvolvimento. A ideia é poder dis-
cutir a heterogeneidade sociocultural e de es-
timulação que temos no Brasil, a privação que 
muitas crianças vivenciam, em um momento 
importante da maturação do sistema nervoso. 

ENTREVISTA // HELENICE CHARCHAT
Ele tem uma maturação na infância, que vai do 
nascimento até os 12 anos, e é crítico para o 
desenvolvimento cognitivo, que é a capacidade 
que as crianças desenvolvem das habilidades 
mais intelectuais, como a memória, a atenção, 
a capacidade de autonomia na tomada de uma 
decisão e, também, de organização. 

Qual tipo de reflexão este encontro pretende 
levar aos participantes? 
Helenice Charchat: O foco principal é o quanto 
a pandemia da Covid-19 afetou, e ainda afeta, 
os aspectos neuropsicológicos em mudanças 
de comportamento, emoções, na cognição, no 
pensamento, na organização da vida das pes-
soas. Haverá um foco maior nos trabalhos de 
infância e adolescência, mas, na Mostra, vamos 
levar as questões para adultos e idosos. Chamar 
a atenção da privação da escola, o quanto isto 
afeta a vida dos pais e das crianças, até mesmo 
dos professores, e quanto a pandemia mudou 
os rumos destes processos. Um dos fóruns vai 
discutir como outros países da América Latina 
lidaram com a questão da Covid-19, no contex-
to educacional, no desenvolvimento cognitivo e 
socioemocional das crianças e adolescentes.

Como a pandemia impactou no aspecto social 
da população?
Helenice Charchat: A pandemia impactou de 
uma forma muito significativa, inicialmente, vários 
fatores emocionais, gerando o aumento de ansie-
dade, depressão, tanto em crianças e adolescen-
tes, assim como em adultos e idosos. Houve uma 
dificuldade grande da regulação das emoções, 
gerada pelo isolamento social. Outro aspecto é 
a relação familiar, as dificuldades, especialmente 
com crianças, pessoas com deficiência intelectual 
e, também, o autismo. Há o impacto do ponto de 
vista neurológico, já que a Covid-19 é uma infec-
ção, o processo gera uma inflamação importante 
nas células do cérebro, e o pós-covid gera uma 
sequela neurológica significativa. 

Qual é a importância da interdisciplinaridade 
entre neuropsicologia e neurociência neste 
momento de isolamento social?
Helenice Charchat: A neurociência é uma área 
mais ampla, que inclui a neuropsicologia, e o 
estudo destes sistemas neurais ajuda a enten-
der e a pensar em intervenções e estratégias 
de estimulação para que as pessoas, apesar do 
isolamento social, possam continuar se desen-
volvendo cognitivamente. A neurociência é o 
estudo basicamente do cérebro.

Qual o principal objetivo deste encontro entre 
o IBNequinho e a Mostra Carioca de Neurop-
sicologia? 
Helenice Charchat: O IBNequinho é um evento 
nacional, que ocorre todo ano, e é do IBNEC, 
que concentra trabalhos ligados à infância. A 
Mostra Carioca de Neuropsicologia é mais 
amplo, regional, inclui crianças, adultos, ido-
sos, e sempre fazemos todo ano na PUC-Rio. 
A Mostra tem como objetivo integrar todos os 

POR NÚBIA TRAJANO

https://ibnec.org/index.php/ibnequinho-2021/116-ibnequinho/ibnequinho-2021/229-inscricoes
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SEGUNDA-FEIRA 17

TERÇA-FEIRA 18

QUARTA-FEIRA 199h30. Conferência Internacional. Tema: Jean Monnet Network “Crisis, Equity, 
Democracy for Europe and Latin America”. Convidados: Christian Ghymes (Pre-
sidente do Instituto Interdisciplinar de Relações entre a UE e a CELAC - IRELAC), 
Costanzo Fisogni  (delegação da UE em Brasília), Luiz Roberto Cunha (Decano 
do Centro de Ciências Sociais) e Luís Manuel Fernandes (Diretor do Instituto 
de Relações Sociais da PUC-Rio), Professorial Fellow, IDS, Sussex University), 
Andrea Ribeiro Hoffmann (Coordenadora JMN, PUC-Rio), Margarida Marques 
(HM of European Parliament). Organização: Rede Jean Monnet Crisis-Equity-
-Democracy, Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, com o apoio do 
programa ERASMUS+ da União Europeia. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Palestra. Tema: Empreendedorismo na comunicação  e experiências nos bas-
tidores, casos e desafios nas coberturas esportivas e carnavalescas. Palestrante: 
Aydano André Motta (jornalista e escritor). Organização: ECOA PUC-Rio. Acesse.

20h. Roda de Conversa. Tema: O destino das pulsões – Revolta. Palestran-
tes: Samuel Cruz (psicanalista), Lara Silveira (psicanalista) e Hosana Martins 
(psicóloga). Mediadora: professora Sônia Pucci (Departamento de Psicolo-
gia). Organização: Departamento de Psicologia. Acesse.

9h30. Webinar. SACRU Alliance (Strategic Alliance of Catholic Research Uni-
versities). Tema: Ecologia Integral  e o Futuro do Trabalho - Repensando a 
Educação Universitária. Palestrantes: professores David Orr (Oberlin College/
EUA); Oscar Mateos  (Universitat Ramón Llull/Espanha). Organização: Pontifícia 
Universidade Católica do Chile. Plataforma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

9h30. Conferência Internacional. Tema: Green Economy and Financing for Deve-
lopment. Convidados: Andrea Ribeiro Hoffmann (Coordenadora JMN, PUC-Rio), 
Mario Pezzini (OECD), Rogerio Studart (Senior Fellow, World Resources Insti-
tute), Stephany Griffith-Jones (JMN, Emeritus Professorial Fellow, IDS, Sussex 
University) e Paulo Esteves (JMN, PUC-Rio). Tema: Mudança Climática e Sis-
tema Monetário Internacional: Desafios e propostas. Convidados: Bernard Snoy 
(RTI), Michel Aglietta (University of Paris Nanterre, CEPII), José Antonio Ocampo 
(Columbia University, Cátedra José Bonifácio USP), Christian Ghymers (JMN, 
IRELAC & RTI), Stephan Schulmeister (JMN). Organização: Rede Jean Monnet 
Crisis-Equity-Democracy, Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Para 
se inscrever, clique aqui.

10h. Webinar. Tema: Pilotos de IoT. Participantes: Sandro Kirchner e Jeremias 
Neves da Silva (representantes - Khomp), Cláudio Calonge Soares de Sá e 
Adilson Batista Carvalho (representantes - Briskcom), Fernando Ivo Caval-
cante (representante - IplanRio) e Laura Vilarinho (representante – Brain). 
Organização: ECOA PUC-Rio. Acesse.

10h. Palestra. Tema: Recrutamento Coordenado 2021 – BRASIL. Programa de 
duplo diploma entre a PUC-Rio e o grupo Paristech. Para se inscrever, clique aqui.

13h. Encontro. Tema: Grupo de Interpretação de Textos (GIT). Mediadora: professo-
ra Meg Amoroso Mesquita (Departamento de Letras). Organização: RAE. Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Dostoiévski e a religião. Palestrante: professor 
Jimmy Sudário (UFJF). Mediador: Alex Villas Boas (Centro de Investigação em 
Teologia e Estudos de Religião/ UCP). Organização: CTCH. Acesse.

18h. Palestra. Tema: 5G e o Brasil Digital - Tecnologia, potencial e o papel da 
Huawei. Palestrante: Marcelo Motta (diretor de Cyber Security e Soluções da 
Huawei). Mediador: professor Gustavo Robichez (Departamento de Informá-
tica). Acesse.

18h. Seminário. Tema: Jovens em ação no contexto da pandemia. Partici-
pantes: professores Ricardo Fletes e Irene Rizzini (Departamento de Serviço 
Social). Organização: Departamento de Serviço Social. Acesse.

19h30. Direito em Debate. Tema: Autonomia privada e saúde pública: Novos 
desafios. Palestrantes: professores Florian Hoffman e Thamis Dalsenter (De-
partamento de Direito). Organização: Departamento de Direito. Acesse.

18h. Celebração do Dia do Assistente Social. Palestrantes: Ronald Rosa (su-
pervisor de Estágios CIEE), Vilde Dorian (secretário de Assistência Social 
de Niterói) e Diana Delgado (subsecretária de Assistência Social de Niterói). 
Organização: Departamento de Serviço Social. Acesse.

19h. Palestra. Tema: Santo Inácio - Viagem ao Interior da Vida. Palestrante: 
Padre Adroaldo Palaoro. Organização: Centro Loyola de Fé e Cultura da PUC-
-Rio. Para participar, clique aqui.

QUINTA-FEIRA 20
11h. Aula-Live. Tema: Nietzsche e história. Palestrante: professor Pedro Duarte 
(Departamento de Filosofia). Organização: Editora PUC-Rio. Acesse.

16h. Bate-Papo de Manutenção. Tema: Gestão de ativos - Ganhos e respon-
sabilidades. Palestrante: Celso Azevedo (diretor internacional do IFRAMI – 
Institut Français d’Asset Management). Mediador: Nelson Cabral (engenheiro 
mecânico). Organização: CCE. Acesse.

17h. Conversando na Rede. Tema: Planejamento e perspectivas de carreira. 
Palestrante: Rita Nani (psicóloga). Organização: RAE. Acesse.

SEXTA-FEIRA 21

SÁBADO 22

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.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

8h. IX Mostra Carioca de Neuropsicologia Clínica e IV IBNequinho. Tema: 
Vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19. Organização: Depar-
tamento de Psicologia. Acesse.

15h. Ciclo de Encontros. Tema: Sentidos do Chão - Como caminhar. Pales-
trantes: professor David Le Breton (Universidade de Estrasburgo); Francesco 
Carer (arquiteto); Patrícia Ferreira Pará Yxapy (professora e cineasta indígena 
brasileira). Organização: Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Para se 
inscrever, clique aqui.

19h30. Palestra do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produ-
ção. Tema: Otimização de Logística da Amazon - Pesquisa Operacional em 
Ação. Palestrante: pesquisador e professor Maurício Resende (Universidade 
de Washington). Organização: Departamento de Engenharia Industrial. Para 
se inscrever, clique aqui.

18h. Palestras. Departamento de Psicologia. Tema: IV IBNequinho e IX Mostra 
Carioca de Neuropsicologia Clínica - neuropsicologia clínica, desenvolvimen-
to infantil e vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19. Orga-
nização: Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento (IBNeC). 
Plataforma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

https://bityli.com/CDtT4
https://ecoa.puc-rio.br/e/1352
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-o-destino-das-pulsoes-(traco)-revolta&nInst=cce
https://bit.ly/2R51xcR
https://bityli.com/CDtT4
https://ecoa.puc-rio.br/e/1353
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-2qqTRv8So6J8drlDY6VVw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoVv1i6dJPiaFnZ1-hVq3KwoiiPrJ-XMHyAqdfoRLFzkeCUQ/closedform
https://ecoa.puc-rio.br/e/1355
https://ecoa.puc-rio.br/e/1318
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi8GtK6nGFgvsPBh_LNALwmkk2Af1f2qqh4_FmSPxX0AIB7A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJ0rdu6pqz8rGdGtBNpkVw2RZKtTD46wO_NL
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJUrd-mhqjMpHNxWXuGTBzEVUx6q7dqY6-3f
https://bit.ly/33AEF7K
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJIuc--qqzkpGN0V_7fP1IOY9Gw_pcj04csH
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo-de-manutencao:-gestao-de-ativos-(traco)-ganhos-e-responsabilidades&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/96836716922?pwd=QWlXaHlMUlVuRUtPYmZyOTdaZERqdz09#success
http://www.psi.puc-rio.br/site/index.php/eventos/item/624-ix-mostra-carioca-2021
https://bit.ly/3hjFRV2
https://bityli.com/Q7rGG
https://ibnec.org/index.php/ibnequinho-2021
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PARCEIROS ELOPARCEIROS BOM SAMARITANO

Ações que transformam.

Doe pra quem tem fome

BRi rLhaé prAGe enT


