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7 DE JUNHO DE 2021

Dia 16 de agosto (segunda-feira)
18h | Missa em Ação de Graças

Dia 17 de agosto (terça-feira)
18h | Celebração geral
 
Celebrações específicas:
Dia 17 de agosto (terça-feira)
18h30 | Ciências Biológicas
20h30 | Filosofia, Pedagogia e Teologia
 
Dia 18 de agosto (quarta-feira)
18h30 | Arquitetura e Urbanismo
20h30 | Artes Cênicas e Letras 
 
Dia 19 de agosto (quinta-feira)
18h30 | Relações Internacionais 
20h30 | Ciências Sociais (2020.2 e 2021.1), Geografia e História
 
Dia 20 de agosto (sexta-feira)
18h30 | Ciências Econômicas (2020.2 e 2021.1)
20h30 | Engenharia de Materiais e Nanotecnologia, Engenharia 
Mecânica, Engenharia de Petróleo, Engenharia Química e Química
 
Dia 23 de agosto (segunda-feira)
18h30 | Psicologia
20h30 | Design
 
Dia 24 de agosto (terça-feira)
18h30 | Engenharia de Produção
20h30 |Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia 
Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e 
Automação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação
 
Dia 25 de agosto (quarta-feira)
18h30 | Comunicação Social/Publicidade e Propaganda
20h30 | Comunicação Social/Cinema e Jornalismo

Dia 26 de agosto (quinta-feira)
18h30 | Administração 
20h30 |Direito (diurno e noturno)

Em breve, serão divulgados os links para acesso 
à transmissão das cerimônias.

FORMATURAS 2021.1

VAGA DE ESTÁGIO
O Instituto Kuidamos, startup social 
incubada no Instituto Gênesis e fun-
dada por formandos da PUC-Rio, 
está com vagas abertas de estágio 
para alunos de Comunicação e de 
Design. O trabalho é remoto, mas 
com possibilidade de retorno às 
atividades presenciais após a qua-
rentena. Currículo e portfólio para 
felipe@kuidamos.com.

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.

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Power BI
Data: 29 de junho a 20 de julho 
Aulas: Terças e quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Parcela única de R$ 561 ou seis parcelas no cartão de crédito

Temas de Filosofia Política Africana no Estado Pós-Colonial
Data: 6 de julho a 30 de julho
Aulas: Terças e sextas-feiras, das 19h às 21h
Valor: parcela única de R$ 651 ou seis parcelas no cartão de crédito

Figurino de Época para Cinema, Teatro e TV
Data: 13 de julho a 5 de agosto
Aulas: Terças e quintas-feiras, das 19h às 21h
Valor: Duas parcelas de R$ 650 ou em seis parcelas no cartão  
de crédito

Cor e Estampa: Práticas para Trabalhar Cores na Estamparia a Metro
Data: 13 de julho a 7 de agosto 
Aulas: Terças, quintas e sábados, das 8h às 12h
Valor: Quatro parcelas de R$ 281 ou seis parcelas no cartão de crédito

Compliance Ambiental, Social e de Governança (ESG) para o Setor de 
Óleo e Gás
Data: 23 de agosto a 20 de outubro
Aulas: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h
Valor: Duas parcelas de R$ 710 ou dez parcelas 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

Está aberto o Processo Seletivo de Inverno PUC-Rio 2021. Os candi-
datos podem realizar as inscrições até o dia 13 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.

DEFESA AMBIENTAL
A organização sem fins lucrativos 
Turning Green convida estudantes 
do mundo para participar do Project 
Green Course, um curso virtual inter-
disciplinar gratuito de 15 semanas. O 
objetivo do projeto é fazer com que 
estudantes universitários explorem 
temas como justiça climática, sus-
tentabilidade, defesa e saúde pública. 
Para mais informações, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.instagram.com/equilibrium.pucrio
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://www.puc-rio.br/vestibular/202107/
https://turninggreen.org/programs/project-green-course/
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Divisão de 
Bibliotecas e 
Documentação 
se reinventa 
durante a 
quarentena

Em tempos de pandemia, 
toda a equipe da Biblioteca se 
reestruturou para dar continuidade 
às atividades e o devido suporte 
à comunidade acadêmica da 
PUC-Rio. Um atendimento remoto 
foi montado e, durante a semana, 
é realizado das 7h às 22h, e, 
aos sábados, das 9h às 13h. Em 
outubro de 2020, a pedido da 
Vice-Reitoria Acadêmica e com 
base nos protocolos de segurança, 
a  Divisão de Bibliotecas e 
Documentação (DBD) elaborou um 
plano de ação para uma reabertura 
parcial, com novos serviços e 
fontes de pesquisa. A diretora da 
DBD, Ana Ribeiro, explica como 
a equipe fez um esforço para 
agilizar o processo de atendimento 
ao usuário durante este período 
de isolamento social. Para saber 
mais, acesse o site da Biblioteca.

Desde outubro, a Biblioteca retomou o servi-
ço de empréstimo do acervo impresso, ofere-
cendo as opções de drive-thru ou a utilização 
de um serviço de transporte. Como tem sido 
a aceitação dos usuários? 
Ana Ribeiro: O retorno desses serviços tem 
tido uma boa aceitação por parte da comunida-
de PUC-Rio. É uma forma de todos terem aces-
so ao vasto acervo impresso da Biblioteca. Vale 
destacar a Coleção Didática, que contempla as 
bibliografias básicas e complementares dos 
cursos de graduação da PUC-Rio. Os livros são 
solicitados por meio de um formulário on-line, 
a entrega é agendada e realizada em uma área 
externa, sinalizada com um banner. A interação 
entre a biblioteca e o usuário, no dia da entrega, 
é feita via WhatsApp. O diferencial foi o ofereci-
mento das opções Drive-thru de livros ou de um 
serviço de transporte, que pode ser solicitado 
pelo usuário, garantindo mais segurança, rapi-
dez e comodidade a todo o processo. No dia 
da entrega do material, geralmente às quartas-
-feiras, é colocada uma caixa para devoluções 
de livros no portão da PUC, próximo ao terminal 
de ônibus. Dessa forma, os usuários também 
não precisam entrar na Universidade para de-
volver os livros.

Foi criado o Portal Bibliotecas PUC-Rio na 
Quarentena Com Você, que reúne conteú-
dos didáticos extras. Quais as vantagens de 
acessá-lo?
Ana Ribeiro: No início da pandemia, a DBD re-
cebia de várias editoras a oferta de acesso tem-
porário a conteúdos digitais. Além disso, nossa 
equipe de bibliotecários atuou e continua atu-
ando na pesquisa e recuperação de muitos re-
cursos eletrônicos interessantes e importantes, 
assim como passou a fazer pequenos guias e 
tutoriais. E surgiu a pergunta: por que não reunir 
e disponibilizar para a comunidade acadêmica 
todas essas informações extras em um só lo-
cal? Assim foi criado o Portal Bibliotecas PUC-
-Rio na Quarentena com Você, que reúne bases 
de dados em avaliação, e-books de acesso livre, 
além de agenda de treinamentos e tutoriais, em 

ENTREVISTA // ANA RIBEIRO

vídeo ou guias rápidos, sobre o uso de vários 
recursos disponibilizados pela Biblioteca.

Como são os treinamentos ministrados pela 
equipe da Seção de Atendimento e Pesquisa 
(SAP) da Biblioteca?
Ana Ribeiro: Os bibliotecários da SAP minis-
tram os treinamentos sob demanda da comu-
nidade PUC-Rio. Na maioria das vezes, são so-
licitados pelos professores para suas turmas, 
mas a equipe também atende alunos individual-
mente ou em pequenos grupos. De forma geral, 
apresenta o site e orienta sobre o uso dos servi-
ços e fontes de pesquisas disponibilizadas pela 
DBD. Podem ser realizados em salas de aula, 
na Sala de Treinamento da própria Biblioteca 
ou pelo Zoom, como vem sendo feito desde a 
suspensão das aulas presenciais. Durante as 
apresentações, as turmas interagem com fre-
quência, fazendo perguntas e tirando dúvidas.

A DBD oferece alguns conteúdos digitais para 
a comunidade acadêmica, como o Portal de 
Periódicos da Capes e a PressReader. Como 
eles funcionam?
Ana Ribeiro: A Biblioteca disponibiliza vários 
conteúdos para pesquisa acadêmica da comu-
nidade PUC-Rio, que podem ser consultados e 
recuperados, por uma única interface de busca 
denominada Pesquisa Integrada. Fora do cam-
pus, é necessário fazer uma configuração no 
navegador, para acessar os textos na íntegra. 
Destacamos o Portal da CAPES - com mais de 
45 mil títulos de periódicos em texto completo, 
e-books e outros tipos de materiais. A PUC-Rio 
pode acessar a coleção completa. Além disso, 
são assinadas bases de dados com conteúdos 
extremamente relevantes, como a PressReader, 
base mundial de jornais e revistas, com títulos 
de mais de 120 países em mais de 60 idiomas 
e que conta com recurso de tradução em diver-
sas línguas, inclusive o português. Na Press-
Reader, você pode ler a edição do dia de jornais 
como a Folha de S. Paulo, o Estado de S. Paulo, 
Clarin, The Washington Post e muito mais, ou 
buscar a coleção retrospectiva de até 90 dias.

POR RAFAEL SERFATY

9 de junho, às 18h /tvpucrio
CINEMA
BRASILEIRO:

ROTAS DE
PERSISTÊNCIA

CONVERSAS COM OS REALIZADORES 
No nono episódio, uma conversa com o ex-aluno 

Daniel Gonçalves sobre o documentário que traça a busca 

pessoal do diretor para compreender a própria deficiência. 

http://www.dbd.puc-rio.br/sitenovo/#aviso
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10h. Palestra. Anchieta, Leitor de Inácio. Palestrante: Gilda Carvalho (mes-
tre em Literatura Brasileira pela PUC-Rio). Organização: Centro Loyola de 
Fé e Cultura. Plataforma Zoom. Para se inscrever,  clique aqui.

SEGUNDA-FEIRA 7

TERÇA-FEIRA 8

QUINTA-FEIRA 10

SÁBADO 12

SEXTA-FEIRA 11

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.

16h. Palestra. Apresentação do Programa Doutor Empreendedor da FA-
PERJ. Palestrante: Guilherme Santos (coordenador do programa). Orga-
nização: Instituto Gênesis. Plataforma Zoom. Para participar, clique aqui.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Sagrado Coração de Jesus. Palestrante: 
padre Luís Corrêa Lima (Departamento de Teologia). Mediadora: Irmã Sil-
vânia Freire da Silva (graduanda em Teologia). Organização: Cátedra Carlo 
Maria Martini/CTCH. Transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram e 
YouTube da Cátedra Carlo Maria Martini.

17h30. Palestra. IV Fórum de Supervisores de Estágio - A dimensão téc-
nico-operativa no serviço social no período pandêmico pela Covid-19. E 
na prática a teoria é outra?. Palestrante: Cláudia Mônica Santos (Doutora 
em Serviço Social). Organização: Departamento de Serviço Social. Plata-
forma Zoom. Para participar, clique aqui.

19h30. Websérie Direito em Debate. Tema: Juiz das Garantias: avanço no 
sistema acusatório constitucional. Palestrantes: professoras Victoria de 
Sulocki e Simone Schreiber. Para se inscrever, clique aqui.

20h. Roda de Conversa. Tema: Infantes e adolescentes e o desejo negado 
- O uso de contos de fadas na clínica com crianças. Palestrantes: Jefferson 
Santana (pedagogo) e Patrícia Barros (psicóloga). Mediadora: professora 
Sonia Pucci (Departamento de Psicologia). Organização: CCE. Acesse.

19h. Bate-Papo de Manutenção. Tema: Gestão Socioambiental. Partici-
pante: Nelson Cabral (engenheiro mecânico). Mediador: Carlos de Souza 
(engenheiro civil). Organização: CCE. Acesse.

20h. Palestra. Tema: Nova abordagem do paciente em consultório de nutri-
ção. Palestrante: Aline Cardozo (nutricionista). Organização: CCE. Acesse.

9h. Palestra. A gestão do esporte paralímpico. Palestrante: Victor Luz Lee 
(Coordenador Técnico e de Gestão na Confederação Brasileira de Ba-
dminton e proprietário do portal paratleta.com.br). Mediador: professor 
Luiz Léo (Departamento de Comunicação). Acesse.

10h. Webinário Internacional. Tema: Women, Young Children and CO-
VID-19: Stories from Brazil, Eswatini, Palestine and South Africa. Debates 
e ações relacionadas às crianças de 0-5 anos e famílias na Rocinha (Rio 
de Janeiro) e em Jardim Catarina (São Gonçalo). Palestrantes: professo-
res Irene Rizzini (Departamento de Serviço Social e diretora-presidente do 
CIESPI/PUC-Rio), Lizette Berry (University of Cape Town, África do Sul), 
Ahmed F. Fasfous (University of Bethlehem, Palestina), Fortunate Shaba-
lala (University of Eswatini, Essuatíni) e Kay Tisdall (University of Edin-
burgh, Escócia). Coordenação: Universidade de Edimburgo (Escócia) e 
professora Irene Rizzini (Departamento de Serviço Social e diretora-presi-
dente do CIESPI/PUC-Rio). Inscrições e informações: www.ciespi.org.br.

19h. Webinar. Tema: A ciência da sustentabilidade para o alcance dos 
objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Palestrantes: professor Fabio 
Rubio (UFRJ) e professor Paulo Durval (Departamento de Geografia e 
Meio Ambiente). Organização: CCE. Acesse.

19h. Webinar. A Ciência da Sustentabilidade para o alcance dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável. Palestrantes: professor Paulo Durval 
Branco (Departamento de Geografia e Meio Ambiente) e Fabio Rubio Sca-
rano (Engenheiro florestal). Organização: Mestrado Profissional em Ci-
ência da Sustentabilidade. Plataforma Zoom. Para participar, clique aqui.

18h. Palestra. Tema: Question & Answer - Compreensão através de pro-
cessamento de linguagem natural. Palestrante: Smith Arauco (professor 
do curso BI MASTER). Organização: Laboratório de Inteligência Compu-
tacional Aplicada (ICA). Acesse.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
BATE-PAPOS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

http://www.centroloyola.puc-rio.br/inscricao-de-eventos/
https://bit.ly/3i6x6xV
https://www.facebook.com/catedra.carlomariamartini
https://www.instagram.com/catedramartini/
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://bit.ly/3g4nnW6
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJMlc-qvrj8vGdcDgSytJZP1JXJJzeQdZB1p
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-infantes-e-adolescentes:-o-desejo-negado-(traco)--o-uso-de-contos-de-fadas-na-clinica-com-criancas&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo-de-manutencao:-gestao-socio(traco)ambiental&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)-nova-abordagem-do-paciente-em-consultorio-de-nutricao&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/99224669439?pwd=NDhESE1YRTdMOFI3a05ESWR1OXJXZz09
http://www.ciespi.org.br
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=webinar:-a-ciencia-da-sustentabilidade-para-o-alcance-dos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel&nInst=cce
https://bit.ly/2S0ouOI
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra:-question-(e)-answer:-compreensao-atraves-de-processamento-de-linguagem-natural&nInst=cce

