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CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Cursos Trilha da Exportação 
Data: 9 de junho a 14 de julho | Aulas: Quartas-feiras, das 16h às 18h
Valor: Duas parcelas de R$ 353 ou em seis parcelas exclusivamente no 
cartão de crédito 

Saúde Global 
Data: 14 a 18 de junho | Aulas: Segunda a sexta-feira, das 18h às 20h
Valor: Parcela única de R$ 617 ou em seis parcelas exclusivamente no 
cartão de crédito

Edugamificar para ensinar e aprender 
Data: 3 de julho a 11 de setembro | Aulas: Sábados, das 13h às 16h
Valor: Três parcelas de R$ 380 ou em seis parcelas exclusivamente no 
cartão de crédito 

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

VESTIBULAR DE INVERNO

ELO PUC-RIO 
& ROCINHA

Está aberto o Processo Seletivo de Inverno PUC-Rio 2021. Os candi-
datos podem realizar as inscrições até o dia 6 de junho. Serão acei-
tos os resultados do Vestibular PUC-Rio 2021, do ENEM de 2016 
a 2020 ou dos exames internacionais - Abitur, Bac e IB Diploma. O 
resultado final da seleção e a primeira convocação à matrícula serão 
divulgados no dia 29 de junho. Para mais informações, clique aqui.

A série Leitura nas Quartas, do Instituto Interdisciplinar de Leitura PUC-
-Rio (iiLer), será lançada no dia 2 de junho, às 18h, no canal TVCatedra 
no YouTube. O encontro ocorrerá a cada 15 dias para falar sobre leitura, 
literatura e pesquisa. A primeira reunião, cujo tema será Mulheres Leito-
ras, terá a presença do professor Santinho Ferreira, do Departamento de 
Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

EQUILIBRIUM
No mês de junho, o Equilibrium vai fornecer dicas para ajudar os alunos 
a experimentarem novidades com reflexões e ideias que valorizam os 
aprendizados novos como aliados para promover o bem-estar. A divulga-
ção ocorrerá diariamente nos stories do Instagram @equilibrium.pucrio.

LEITURA NAS QUARTAS

PROCESSO SELETIVO
Em parceria com a Central de Es-
tágios da PUC-Rio, a Icatu Segu-
ros oferece vagas para estudantes 
a partir do 2º período e que este-
jam, no mínimo, a um ano e meio 
da formatura ou previsão mínima 
para 2022. Podem se inscrever 
alunos de Tecnologia, Engenharia, 
Ciências Econômicas, Matemáti-
ca, Estatística, Ciências Atuariais, 
Administração, Direito e Design. 
Os estagiários vão receber bolsa 
de R$ 1.271 no primeiro ano e R$ 
1.652 a partir do segundo ano, 
assistência médica, vale-refeição, 
vale-transporte e outros benefícios 
da empresa. As inscrições estão 
abertas até o dia 3 de julho. Para 
saber mais, clique aqui.

DEFESA AMBIENTAL
A organização sem fins lucrativos 
Turning Green convida estudantes 
do mundo para participar do Pro-
ject Green Course, um curso virtual 
interdisciplinar de 15 semanas. O 
objetivo do projeto é fazer com que 
estudantes universitários explorem 
temas como justiça climática, sus-
tentabilidade, defesa e saúde públi-
ca. O curso é gratuito para todos os 
estudantes, e as inscrições estão 
abertas até o dia 27 de junho. Para 
mais informações, clique aqui.

SIMPÓSIO VIRTUAL
O Simpósio virtual do The Green 
Institute ocorrerá no Dia Mundial do 
Meio Ambiente, 5 de junho. O dire-
tor do Nima, professor Luiz Felipe 
Guanaes, participará do encontro, 
às 9h15, e abordará a questão da 
Sustentabilidade, horticultura urba-
na em um ambiente tropical. Para 
participar, clique aqui.

INFORMAÇÃO E
PSICOLINGUÍSTICA
O Laboratório Interdisciplinar de 
Linguagem Cidadã (LincLab) apre-
senta, no dia 1º de junho, às 17h30, 
durante a palestra Linguagem Sim-
ples na Comunicação Pública, os 
resultados da pesquisa de mestra-
do no PPG em Design da PUC-Rio 
da jornalista Heloisa Fischer, que 
abordou os impactos da Linguagem 
Simples na Compreensibilidade 
da informação em governo eletrô-
nico, na perspectiva do Design da 
Informação e da Psicolinguística. A 
palestra vale como atividade com-
plementar aos interessados. Para 
participar, clique aqui.

TRABALHO SOCIAL
A respuc/VRC, em parceria com o 
Tribunal de Justiça do Rio de Janei-
ro (TJRJ), oferece oportunidades de 
trabalho social, para os cursos de 
Direito, Serviço Social e Psicologia. 
A participação do aluno poderá ser 
considerada como atividade comple-
mentar, com critérios e limites esta-
belecidos pelos respectivos cursos. 
Para saber mais, clique aqui.

SUSTENTABILIDADE
O Departamento de Geografia e 
Meio Ambiente promove a palestra 
A Ciência da Sustentabilidade para 
o alcance dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável, que ocor-
rerá no dia 10 de junho, às 19h. 
No encontro, os professores Fábio 
Scarano e Paulo Durval Branco 
apresentarão um panorama da si-
tuação dos ODSs no Brasil e como 
este novo campo de conhecimen-
to pode contribuir com os desafios 
da transição da sustentabilidade. 
Para se inscrever, clique aqui.

Professores e funcionários já podem con-
tribuir para a campanha Elo PUC-Rio & 
Rocinha contra a pandemia por meio de 

desconto em folha. As arrecadações serão utilizadas para a compra de 
cartões alimentação, cestas básicas e kits de higiene, que serão distribu-
ídos às famílias da Rocinha em situação de risco e vulnerabilidade social. 
A doação é feita pelo pelo Sistema de Protocolos da SGU. Ao entrar no 
sistema, o doador precisa informar o CPF e senha do PUC Online, caso 
seja professor, e CPF, data de nascimento e e-mail, caso seja funcionário 
técnico-administrativo. Em seguida, selecionar como assunto “Doação 
- Elo PUC-RIO & Rocinha”. Para que sejam lançadas no contracheque 
do mês em andamento, as solicitações de desconto em folha devem ser 
efetuadas até o dia 15 para que sejam lançadas no contracheque do mês 
em andamento. Após essa data, o desconto ocorrerá no contracheque do 
mês subsequente. Para acessar a plataforma, 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://www.puc-rio.br/vestibular/202107/
https://www.youtube.com/user/TVCatedraIILer
http://www.instagram.com/equilibrium.pucrio
https://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=2205748&pp=https://site.vagas.com.br/GoHome.asp?v%3D2205748%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1366
https://turninggreen.org/programs/project-green-course/
https://greeninstitute.ng/wed2021
bitly.com/zoom_pesquisa
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/respuc/
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=webinar:-a-ciencia-da-sustentabilidade-para-o-alcance-dos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel&nI
http://sgu.rdc.puc-rio.br/SGUWeb/protocolo/WLoginProtocoloGenerico.aspx?p=&idCC=37
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POR MARIA CLARA AUCAR

Semana de Meio Ambiente:  
Um testemunho do 
compromisso ético 
socioambiental da PUC-Rio
Nos dias 1º e 2 de junho, 
a XXVII Semana de Meio 
Ambiente da PUC-Rio discutirá 
o tema Ética socioambiental 
nas universidades em tempos 
de pandemia. A proposta do 
encontro on-line, organizado 
pelo Núcleo Interdisciplinar de 
Meio Ambiente (NIMA), é refletir 
sobre o papel das instituições de 
Ensino Superior neste momento 
de isolamento social. A abertura 
da semana ocorrerá no dia 1° de 
junho, às 9h45, e contará com a 
participação do Grão Chanceler 
da PUC-Rio, Cardeal Dom Orani 
João Tempesta O.Cist., do Reitor 
da PUC-Rio, Padre Josafá Carlos 
de Siqueira, S.J., do Vice-Reitor 
da PUC-Rio, Padre Anderson 
Antonio Pedroso, S.J., e do diretor 
do NIMA, professor Luiz Felipe 
Guanaes. Para participar dos 
encontros, clique nos links abaixo: 
- Primeiro dia (1º de junho)
- Segundo dia (2 de junho)

Como você define a proposta desta edição da 
Semana de Meio Ambiente?
Luiz Felipe Guanaes: Eu não diria que é uma 
Semana de Meio Ambiente alegre; é uma sema-
na consciente, de atenção. Não tem nenhuma 
euforia, mas com um foco na nossa capacidade 
de agir, em como as redes estão trabalhando 
em cima desta problemática e o apoio efetivo 
às pessoas que sofreram tanto. Eu diria que é 
uma responsabilidade social da Universidade. 
Esta semana é feita com o apoio da Reitoria, 
dos próprios decanos; houve uma certa inten-
cionalidade, da instituição como um todo, de se 
expressar um pouco em um momento tão difícil. 

O que se entende por “ética socioambiental”?
Luiz Felipe Guanaes: O fundamento de tudo é 
a Laudato Si’, a encíclica papal. Na Laudato Si’, 
existe a questão da ecologia integral, que é uma 
união. Não há diferenciação entre uma questão 
social e uma ambiental; estão sempre integra-
das. A ética socioambiental seria a postura que 
você deveria ter nesta relação entre sociedade 
e meio ambiente.

Qual é o papel da universidade neste tema? 
Luiz Felipe Guanaes: Na verdade, em uma 
perspectiva da ética, é como as universidades 
jesuítas estão olhando a própria resposta em 
relação à pandemia. O pano de fundo é um tes-
temunho do compromisso ético socioambiental 
da PUC-Rio, frente a este desafio monstruoso 
que a sociedade vive. Nós não estamos à parte 
disso; estamos ativos no que somos capazes 
de fazer. Os quatro decanos da PUC-Rio pro-
moveram um levantamento dentro dos seus 
centros para identificar as principais linhas de 
pesquisa desenvolvidas no sentido de enfrenta-
mento desta questão. É uma forma de nos ali-

ENTREVISTA // LUIZ FELIPE GUANAES

nharmos com a problemática. O que antecede 
os decanos, nos dois dias, são visões desta éti-
ca socioambiental na perspectiva da pandemia, 
em diferentes dimensões. 

Como foi montada a programação?
Luiz Felipe Guanaes: Primeiro tem o padre Jo-
safá que, além de Reitor, é especialista em ética 
ambiental. Ele tem uma contribuição para nos 
dar, parâmetros éticos para esta relação da Uni-
versidade, as suas pesquisas e o problema real 
que está acontecendo. Em sequência, no pri-
meiro dia, tem o Pier Sandro Cocconcelli. Ele é 
um parceiro da PUC, de uma rede criada no ano 
passado chamada SACRU, com oito universida-
des católicas que buscam uma integração com 
grandes projetos de pesquisa e potencializar a 
capacidade de pesquisa e de solução de gran-
des problemas. Logo depois, tem o presidente 
da AUSJAL (padre Luis Arriaga S.J.), que é a 
Associação de Universidades Confiadas à So-
ciedade de Jesus na América Latina. Finalmen-
te, tem o pé no chão, ou seja, quem está enfren-
tando os verdadeiros problemas da pandemia: 
os centros sociais da Igreja e os centros sociais 
jesuítas espalhados pela Amazônia. Existe toda 
uma estrutura que está vivendo problemas se-
ríssimos. A intenção da participação do Felipe 
Lacerda, do Olma, é trazer a realidade para den-
tro do campo, com o objetivo de sensibilizar 
professores e alunos para ações, pesquisas, e 
assim por diante. No segundo dia, teremos o 
privilégio enorme de sediar um ato público de 
percepção da transcendência do momento e de 
percepção da dor que as pessoas estão viven-
do. Teremos uma missa rápida, do Dom Orani, 
em nome de todas estas pessoas - porque é es-
tranho falar de pandemia e não reconhecer que, 
por trás disso tudo, há dor.
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https://ecoa.puc-rio.br/e/1373
https://ecoa.puc-rio.br/e/1374
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papo
híbrido

Fique de olho na data:
2 de junho - 15h 
No Zoom, somente com inscrição. Clique aqui.

Você não vai conseguir 
ficar off dessa conversa.

EEssttuuddooss  ddee  MMííddiiaa O segundo Papo Híbrido vai trazer para o centro do 
debate a fusão que a pandemia provocou nos 
ambientes on-line e off-line, que acabou misturando 
estudo, trabalho, família e amigos. Com Jout Jout 
(vlogueira, escritora e jornalista), Ademar Luquinhas 
(skatista carioca e ativista social) e Sérgio Mota 
(professor da PUC-Rio).

Como foi a escolha dos convidados?
Luiz Felipe Guanaes: São redes reais e nós estamos totalmente envolvidos 
nestas redes. Por exemplo, temos vários representantes da PUC-Rio no SA-
CRU. O Pier Sandro Cocconcelli, que vai fazer a palestra, é secretário exe-
cutivo do SACRU, então eu troco experiências com ele a cada 15 dias. O 
presidente da AUSJAL é o nosso chefe; a PUC-Rio coordena a rede de meio 
ambiente e sustentabilidade da AUSJAL, portanto, foi um convite ao nosso 
chefe. E a Universidade faz parte do conselho executivo do Olma. Na verdade, 
tudo aquilo ali é PUC-Rio, todos são institucionalmente relacionados com a 
Universidade. Por isso, não é um evento externo. Pela seriedade do momento, 
achamos mais lógico trazer a voz desses parceiros: a voz do campo, no meio 
da Amazônia, com o Felipe Lacerda; a voz das universidades da AUSJAL; a 
voz do SACRU e a voz do nosso Reitor.

A questão do meio ambiente ficou em segundo plano na pandemia?
Luiz Felipe Guanaes: Nós estamos vivendo um momento muito difícil no 
país. A questão ambiental está totalmente relegada à inexistência. Mas isto 
não tem nada a ver com a pandemia. Eu acho que, de qualquer forma, mesmo 
que a questão ambiental estivesse funcionando de forma positiva, a pandemia 
teria um peso enorme. E existe uma percepção subliminar de que este tipo de 
processo, de fundo biológico, acaba sendo decorrência de desequilíbrios que 
nós não temos dimensão; das conexões entre as coisas e a complexidade 
destas conexões. A pandemia é expressão de uma crise ambiental e, eviden-
temente, é socioambiental.

http://bit.ly/webinar-papo-hibrido-02junho
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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.

SEGUNDA-FEIRA 31

TERÇA-FEIRA 1º QUARTA-FEIRA 2

20h. Roda de Conversa. Tema: O destino das pulsões – Morte. Pales-
trantes: Samuel Cruz (psicanalista), Lara Silveira (psicanalista) e Hosana 
Martins (psicóloga). Mediadora: professora Sonia Pucci (Departamento 
de Psicologia). Organização: CCE. Acesse.

9h45. Abertura. Participantes: Cardeal Dom Orani João Tempesta, O.Cist, Pa-
dre Josafá Carlos de Siqueira, S.J. (Reitor da PUC-Rio), Padre Anderson An-
tônio (Vice-Reitor da PUC-Rio) e professor Felipe Guanaes (diretor do Nima).

10h. Palestra. Tema: Os desafios para a universidade pós pandemia. Pa-
lestrante: Padre Josafá Carlos de Siqueira, S.J. (Reitor da PUC-Rio).

10h30. Palestra. Tema: Princípios socioambientais na SACRU no contex-
to da pandemia. Palestrante: Pier Cocconcelli (representante do Strategic 
Alliance of Catholic Research Universities – SACRU). 

11h. Ações. Participantes: professores Sidnei Paciornik (Decano do Cen-
tro Técnico Científico) e Hilton Koch (Decano do Centro de Ciências Bio-
lógicas e da Saúde).

12h. Encerramento. Tema: IV Concurso de projeto socioambiental no 
campus da PUC-Rio 2021. Coordenação: Padre Waldecir Gonzaga (Dire-
tor do Departamento de Teologia). 

9h45. Abertura. Coral das crianças da comunidade da Rocinha. 

10h. Palestra. Tema: A pandemia e as universidades da AUSJAL. Pales-
trante: Padre Luis Arriaga Valenzuela (Presidente da AUSJAL).

10h30. Palestra. Tema: Desafios socioambientais e a pandemia - a atu-
ação da rede de Justiça Socioambiental da Província dos Jesuítas do 
Brasil. Palestrante: Felipe Lacerda (representante - Olma/Cátedra Laudato 
Si UNICAP).

11h. Ações. Participantes: Luiz Roberto Cunha (Decano do Centro de Ciências 
Sociais) e Júlio Diniz (Decano do Centro de Teologia e Ciências Humanas).

12h. Missa com o Cardeal Dom Orani João Tempesta, O.Cist.. Tema: Mo-
mento de Oração partilhado, com testemunhos sobre a experiência da 
pandemia da Covid-19. Coordenação: Padre Waldecir Gonzaga (Diretor 
do Departamento de Teologia).

17h. Notícias Teológicas. Tema: O discurso da alegria na poética de Adélia 
Prado. Palestrante: Cleide Maria (professora do CEFET/MG). Mediadora: Le-
tícia Alves (mestranda em Teologia PUC-Rio). Organização: CTCH.  Acesse.

17h30. Palestra. Tema: Linguagem Simples na Comunicação Pública. 
Palestrante: Heloisa Fischer (jornalista). Organização: Laboratório Inter-
disciplinar de Linguagem Cidadã (LincLab). Acesse.

SEMANA DE MEIO AMBIENTE
Para participar, clique aqui.

SEMANA DE MEIO AMBIENTE
Para participar, clique aqui.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
BATE-PAPOS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-o-destino-das-pulsoes-(traco)-morte&nInst=cce
https://ecoa.puc-rio.br/e/1384
https://puc-rio.zoom.us/j/92454895739?pwd=VzZ3YzV4QmZ0emtrWHAyaEJpemU2Zz09#success
https://ecoa.puc-rio.br/e/1373
https://ecoa.puc-rio.br/e/1374
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Ética socioambiental 
nas universidades em 
tempos de pandemia

XXVII
SEMANA DE
MEIO AMBIENTE
da PUC-Rio

9:45

10:00

10:30

11:30

12:00

PALESTRAS

ABERTURA

ENCERRAMENTO

1 de Junho 2 de Junho 
Música 
Coral Alegria formado por jovens 
da comunidade da Rocinha.
Coordenação
Eng. Fernando Counho
NIMA

11:00

PUC-Rio - AÇÕES

Clique para realizar 
sua inscrição :

INSCRIÇÕES:

2 de Junho 1 de Junho

Cardeal Dom Orani João Tempesta Ocist.

Grão-Chanceler da PUC-Rio

Pe. Josafá Carlos de Siqueira, S.J.

Reitor da PUC-Rio

Pe. Anderson Antonio Pedroso, S.J.

Vice-reitor da PUC-Rio

Prof. Felipe Guanaes 

Diretor do Nima

Prof. Pe. Josafá Carlos de Siqueira, S.J.

Reitor da PUC-Rio

Tema: Desafios socioambientais para a Universidade pós pandemia

Prof. Dr. Pier Cocconcelli

SACRU - Strategic Alliance of Catholic Research Universies

Tema: Princípios socioambientais 

na Sacru no contexto da pandemia.

Decano do CCS

Prof. Dr. Luiz Roberto Cunha 

Prof. Dr. Luiz Felipe Lacerda

Presidente da AUSJAL / Reitor ITESO, México

Secretário Execuvo Olma/Cátedra Laudato Sí UNICAP

Diretor do Departamento de

Prof. Pe. Luis Arriaga, S.J.

Centro de Ciências Sociais 

Tema: A pandemia e as Universidades da A .USJAL

Observatório Nacional de Jusça Socioambiental Luciano 
Mendes de Almeida

Tema: Desafios socioambientais e a pandemia: a atuação da 
rede de Jusça Socioambiental da Província dos Jesuítas do Brasil

Prof. Dr. Júlio Diniz

“Missa com o Cardeal Dom Orani Tempesta, Ocist., Grão-
Chanceler da PUC-Rio, pelas v��mas da COVID-19, pelos que a 
venceram, pelos que trabalham na linha de frente de combate 
e pelos que lutam pela cura."

“Momento de Oração par�lhado, com Testemunhos sobre a 
experiência da pandemia da COVID-19."

Decano do CTCH

Coordenação 

Centro de teologia e Ciências Humanas 

Prof. Pe. Waldecir Gonzaga

Teologia da PUC-Rio

Prof. Dr. Sidnei Paciornik

Centro Técnico Cien��co 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Prof. Dr. Hilton Augusto Koch

Decano do CCBS

"Premiação: IV CONCURSO DE PROJETO SOCIOAMBIENTAL 
NO CAMPUS DA PUC-RIO 2021. Homenagem também aos 

premiados de anos anteriores".

Coordenação 

Decano CTC

Prof. Pe. Waldecir Gonzaga

Diretor do Departamento de
Teologia da PUC-Rio


