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21 DE JUNHO DE 2021

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE

Arquitetura e Poder: A Busca pela Monumentalidade  
em Diferentes Regimes
Data: 5 a 14 de julho 
Aulas: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h 
Valor: Parcela única de R$ 558 ou em seis parcelas exclusivamente no 
cartão de crédito

Trilha Sonora: a Música do Cinema 
Data: 26 de julho a 18 de agosto 
Aulas: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h 
Valor: Parcela única de R$ 664 ou em dez parcelas exclusivamente no 
cartão de crédito

Cinema Novo: o início de tudo 
Data: 4 de agosto a 29 de setembro 
Aulas: Quartas-feiras, das 18h às 20h 
Valor: Duas parcelas de R$ 345 ou em dez parcelas exclusivamente no 
cartão de crédito

Deleuze & Guattari Filosofia 
Data: 9 de agosto a 11 de setembro 
Aulas: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h 
Valor: Três parcelas de R$ 371 ou em dez parcelas exclusivamente no 
cartão de crédito

Tecnologias Digitais em Metodologia de Projetos Integrados com 
Adolescentes
Data: 11 de agosto a 17 de setembro 
Aulas: Quartas-feiras, das 18h às 21h 
Valor: Quatro parcelas de R$ 111 ou em dez 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

SÍNDROME PÓS-COVID

O Ambulatório São Lucas, do Departamento de Medicina da 
PUC-Rio, oferece serviço de atendimento médico para pes-
soas com Síndrome Pós-Covid. O objetivo do projeto é reunir 
médicos, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais da 
saúde para identificar o correto diagnóstico de cada paciente e 
encontrar os melhores tratamentos para cada caso. As sequelas 
da Síndrome Pós-Covid são infarto, arritmia, depressão, perda 
de memória, falta de ar, dificuldade de raciocínio, fadiga e dores 
intensas, diarréia crônica, perda de cabelo e distúrbios de pele. 
Quem tiver algum destes sintomas, pode procurar o novo ambu-
latório, que fica na Estrada da Gávea, 36-B. Para agendar a con-
sulta, a preços acessíveis, basta entrar em contato pelo número 
(21) 99220-1002 ou pelo site www.med.puc-rio.br/ambulatorio.

Está aberto o primeiro período de Regularização de Débitos. Os alunos 
de graduação com mensalidades de 2021.1 pendentes devem consultar 
o calendário acadêmico, divulgado pela DAR, para escolher o período de 
regularização que atenda às necessidades de matrícula. Para esclarecer 
eventuais dúvidas, os estudantes podem ligar para o telefone 3736-1356, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Para con-
sultar os critérios, prazos e procedimentos de regularização, clique aqui.

REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS

A campanha Dar calor é um gesto e amor 
é uma parceria da CEAC/VRC, CAPSI/
DCE e Pop Rua/Pastoral da Arquidio-
cese do Rio de Janeiro e tem como 
objetivo ajudar a população em si-
tuação de rua. A ação vai arrecadar 
agasalhos, cobertores, meias, gorros 
e mochilas (objeto importante para os 
moradores de rua guardarem os pertences). Além disso, alimentos 
não perecíveis também serão recolhidos para a produção e distribui-
ção de quentinhas. Todo material doado será higienizado pelo Pop 
Rua/Pastoral da Arquidiocese e distribuído à população de rua. Até 
o momento, o campus da PUC-Rio é o único ponto de arrecadação.

  GESTÃO DO RIO DE JANEIRO
O grupo de pesquisa Gestão Terri-
torial no Estado do Rio de Janeiro 
(GeTERJ), do Departamento de 
Geografia e Meio Ambiente, pro-
moverá o encontro GeTERJ 15 
anos - Pensando o Rio de Janeiro: 
passado, presente e futuro. Com 
discussões sobre a gestão do Rio 
de Janeiro, as reuniões ocorrerão 
nos dias 21 de junho, às 16h, e 
nos dias 22 e 29 de junho, às 18h, 
e no dia 1° de julho, às 18h. Para 
participar da atividade, clique aqui.

  INCERTEZA DE MEDIÇÃO
O programa de Pós-Graduação de 
Metrologia vai realizar o Workshop: 
Incerteza de Medição. Vão partici-
par Paulo Herbert (IPB-Portugal),  
Felipe Lourenço (USP), Viviane 
Leite (PUC-Rio) e Ana Carolina 
Hermógenes de Matos (mestran-
da). As atividades serão realizadas 
nos dias 8 de julho, às 17h, e 9 
de julho, às 17h30, no formato on-
-line, pelo Zoom e gratuitas. Para 
se inscrever, acesse o site www.
puc-rio.br/metrologia.

CURSO DE REOLOGIA
Ministrado pelos professores 
Paulo R. de Souza Mendes e 
Mônica F. Naccache, o mini-
curso Introdução à Reologia 
vai ser nos dias 5 e 7 de julho, 
das 17h às 19h. O módulo on-
-line abordará os conhecimen-
tos necessários para o uso da 
reologia como instrumento de 
otimização da formulação de 
produtos e processos indus-
triais. Para se inscrever no cur-
so, clique aqui.

FINANCIAMENTO COLETIVO
Foi lançada a campanha de finan-
ciamento coletivo Transforme pela 
Educação, do Núcleo de Estudos e 
Ação Sobre o Menor (NEAM), para 
celebrar os 40 anos do grupo. A 
ação tem como objetivo viabilizar a 
capacitação de até 750 jovens, entre 
14 e 24 anos, em diferentes cursos, 
além de viabilizar 400 cestas bási-
cas para estes estudantes. Caso o 
NEAM não atinja a meta de R$ 10 
mil, os doadores serão reembolsa-
dos. Para contribuir, clique aqui.

CAMPANHA DO AGASALHO

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.med.puc-rio.br/ambulatorio
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
https://www.youtube.com/channel/UCBzSBEnHC0K9xy8CvOouuQg
http://www.puc-rio.br/metrologia
http://www.puc-rio.br/metrologia
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=QbiUWFmLS0WKJmSOec8Zl8_sNlBEN5xHkyeb8LEKA59UNDVBRkkyTFpLNEZVWkFTME5JSzJYOExOVCQlQCN0PWcu
https://benfeitoria.com/neamtransformandovidas
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POR GABRIEL 
MEIRELLES

Nomeação  
do Conselho  
de Identidade  
e Missão da 
PUC-Rio

O Reitor da PUC-Rio, padre Josafá 
Carlos de Siqueira, S.J., vai nomear 
o Conselho de Identidade e Missão 
da PUC-Rio (CIM) nesta semana. 
Segundo o Vice-Reitor Geral da 
PUC-Rio, padre Anderson Antonio 
Pedroso, S.J., o projeto retornará 
às atividades com a intenção 
de ouvir e planejar o futuro da 
Universidade nos próximos 20 
anos. Para isto, os alunos (atuais 
e futuros) vão estar no centro 
das discussões. Padre Anderson 
acredita que a “marca” de uma 
instituição está ligada não só à 
tradição, mas também à forma de 
se atualizar. Assim, o Conselho se 
debruçará sobre questionamentos 
fundamentais para a atualização 
e o desenvolvimento da PUC-Rio, 
como o destino dos recursos, 
o impacto que a Universidade 
pretende alcançar e o diferencial 
que ela deseja imprimir  
na Academia.

O que é o Conselho de Identidade e Missão 
(CIM) da PUC-Rio? 
Padre Anderson: Antes, é preciso recordar que 
este é o caso da PUC-Rio, é uma universidade 
católica, de caráter pontifício, que confia sua 
alta gestão à Companhia de Jesus (os jesuítas). 
Os Conselhos de Identidade e Missão (CIM) fa-
zem parte de iniciativas inovadoras que estão 
se consolidando nas cerca de 195 universida-
des confiadas aos jesuítas no mundo. Assim, 
os Conselhos de Identidade e Missão são, ao 
mesmo tempo, um instrumento de integração 
com as demais universidades jesuítas e uma 
instância de discernimento necessária a cada 
uma das instituições. 

Como o CIM funciona?
Padre Anderson: Na verdade, estamos reco-
meçando, e, por isso, nossa proposta é de 
exercer uma função articuladora, por meio de 
uma gestão participativa, para que haja uma 
ação efetiva. Na prática, o Conselho vai se 
reunir sistematicamente para primeiro ouvir a 
comunidade, e, em seguida, ajudar a delinear, 

ENTREVISTA // PADRE ANDERSON 
ANTONIO PEDROSO, S.J.

com todos os membros da Universidade, uma 
visão de futuro da PUC-Rio. A proposta é moti-
vada por um pensamento sistêmico, atento às 
tendências de futuro, uma visão da PUC daqui 
20 anos – a PUC-Rio 2040. De um ponto de 
vista formal, a estrutura e o funcionamento do 
Conselho de Identidade e Missão (CIM) não de-
vem se limitar a um novo organismo conduzido 
pela Vice-Reitoria geral, isto fugiria de um mo-
delo sistêmico. Sabemos que somente o que 
é sistêmico, isto é, que não se setoriza, pode 
entrar na “corrente sanguínea” da Universidade. 
A inovação só acontece de fato em um “ecos-
sistema” que, além de dinâmico, seja projetivo. 
Do ponto de vista estratégico, é preciso primei-
ro ouvir a comunidade (todos os membros da 
Universidade), e, em seguida, ajudá-la a deline-
ar uma visão de futuro. Para isto, precisamos 
estar convencidos de que é o usuário, ou os 
destinatários, isto é, os alunos (atuais e futu-
ros), que devem estar no centro. E se eles são 
as pessoas mais importantes, podemos per-
guntar: O quanto o olhar do aluno atual estará 
presente na projeção desta visão de futuro da 

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

ROTAS DE
PERSISTÊNCIA

CONVERSAS COM OS REALIZADORES 

No décimo episódio, uma conversa com a ex-aluna 

Sandra Kogut sobre os caminhos do cinema brasileiro hoje. 
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Universidade? E o quanto as inquietações e 
projetos dos alunos futuros estarão represen-
tados na PUC-Rio 2040? Neste sentido, a me-
todologia é fundamental: podemos, sim, pensar 
em “fóruns” para garantir a participação de to-
dos na constituição desta visão. Mas podemos 
ir além, utilizando uma metodologia de projeção 
de cenários futuros, que mobilize a capacidade 
criativa dos agentes atuais, colocando em foco 
a categoria da experiência dos destinatários 
(alunos atuais e futuros).

Quem vai fazer parte do conselho a partir 
desta semana?
Padre Anderson: É função do Vice-Reitor pre-
sidir o Conselho de Identidade e Missão. Assim, 
conversando com o Reitor, padre Josafá Carlos 
de Siqueira, S.J., apresentei uma primeira lista 
de nomes. Ele já tinha pensado em algumas pes-
soas - e coincidimos em vários dos nomes. Foi 
um processo de discernimento. Enfim, o Reitor 
deliberou que, para os próximos dois anos, se-
remos 14 membros do Conselho de Identidade 
e Missão: eu, padre Anderson Antonio Pedroso, 
S.J., Augusto Sampaio, Daniela Vargas, Elaine 
Azevedo Maria, Glória Fátima Costa do Nasci-
mento, Gustavo Robichez, padre Heitor Carlos 
Santos Utrini, Jackeline Lima Forbiarz, Leandro 
de Barros Silva, Lilian Saback, Marcello Congro 
da Silva, Marcelo Gattass, Maria Clara Bingemer 
e Patrícia Rodriguez.

Qual é a importância de se pensar constante-
mente a identidade e a missão da Universidade?
Padre Anderson: Cada instituição tem própria 
identidade. A identidade tem a ver com a 
herança, a tradição, a herança recebida, a “mar-

ca” institucional adquirida; mas, também, com 
a forma como a mesma instituição se recria, se 
reinventa, se atualiza. No caso da nossa PUC-
-Rio, encontramos os traços fundamentais de 
sua identidade (neste sentido aberto e projetivo) 
nos Estatutos e o Marco Referencial são seus 
documentos fundamentais. Assim, acredito que, 
com a análise da conjuntura atual provocada 
pela pandemia da Covid-19, e diante os desafios 
que se anunciam para os próximos anos, estes 
documentos inspiradores devem iluminar e pro-
piciar uma visão de futuro que busque respon-
der à questão: Como pode ser a PUC- Rio em 
2040? Esta visão é, na verdade, um referencial 
esperado por parte da comunidade acadêmica e 
institucional, uma tentativa de resposta a ques-
tões emblemáticas que nos são colocadas com 
maior ênfase no novo contexto que a pandemia 
tem gerado. Trata-se de uma tarefa urgente, um 
desafio que se apresenta a todas as grandes ins-
tituições que tomam a sério as profundas mu-
danças que o mundo está vivendo.

Para o senhor, qual é a principal missão da 
PUC-Rio?
Padre Anderson: Prefiro responder de manei-
ra mais específica: qual é a missão da PUC-Rio 
hoje? A resposta não é fácil, mas passa por um 
esforço conjunto de todos os membros da Univer-
sidade para delinear (design) uma visão de futuro 
da PUC-Rio. A visão apontará para grandes objeti-
vos estratégicos que a médio e longo prazo devem 
nortear as funções substantivas da Universidade. 
Ela poderá elaborar uma espécie de Agenda Insti-
tucional, pela qual a comunidade educativa pode-
rá estabelecer as práticas de gestão educacional, 
pedagógica e administrativa mais adequadas.

O que deve ser feito na Universidade para al-
cançar este objetivo?
Padre Anderson: Creio que, antes de tudo, é 
necessário adotar uma atitude fundamental de 
escuta. Na prática, trata-se de deixar-se ques-
tionar por algumas questões que são colocadas 
a todas as instituições de ensino superior: 
- Como nos propomos que seja a universidade 
no futuro?
- Onde seus esforços e recursos devem ser 
concentrados?
- Qual será o impacto que esta Universidade 
deseja alcançar? 
- E qual é o caráter diferenciador da sua ativida-
de acadêmica?
- Qual sociedade – diga-se também cidade - 
queremos ajudar a construir?
Três linhas de força podem se projetar desta 
atitude de escuta:
1a) O diálogo maduro entre todos os membros 
da Universidade - o que supõe uma liberdade 
maior, isto é, de repensar a própria maneira de 
ser (identidade), numa disposição de construir 
um futuro com sentido comum (missão).  
2a) A cultura de projeto. Mais importante que 
o produto final, é a cultura de projeto (que visa 
futuros significativos). No entanto, ela deve 
estar centrada na experiência dos alunos e de 
todos os que participam da vida da Universi-
dade. Esta cultura é que vai perenizar valores 
que acreditamos.
3a) A lógica de convergência de iniciativas e da 
gestão participativa. Sempre aprendi que “so-
zinhos podemos ir mais rápido, mas juntos, 
vamos mais longe”. É verdade, mas creio que 
tendo um norte mais claro, podemos inclusive 
caminhar juntos e com mais rapidez.

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

Dia 17   AGOSTO (terça-feira)
18h Celebração geral

 
CELEBRAÇÕES ESPECÍFICAS:

Dia 17   AGOSTO (terça-feira)
18h30 Ciências Biológicas
20h30 Filosofia, Pedagogia e Teologia
 
Dia 18   AGOSTO (quarta-feira)
18h30 Arquitetura e Urbanismo
20h30 Artes Cênicas e Letras 
 
Dia 19   AGOSTO (quinta-feira)
18h30 Relações Internacionais 
20h30 Ciências Sociais (2020.2 e 2021.1), Geografia e Meio   
 Ambiente e História
 

FORMATURAS 2021.1 Em breve, serão divulgados os links para acesso à transmissão das cerimônias.

Dia 20   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   AGOSTO (segunda-feira)
18h30 Psicologia
20h30 Artes & Design
 
Dia 24   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   AGOSTO (quarta-feira)
18h30 Comunicação Social/Publicidade e Propaganda
20h30 Comunicação Social/Cinema e Jornalismo

Dia 26   AGOSTO (quinta-feira)
18h30 Administração 
20h30 Direito (diurno e noturno)
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SEGUNDA-FEIRA 21

TERÇA-FEIRA 22

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
BATE-PAPOS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

16h. Palestra. Tema: GeTERJ 15 anos - Pensando o Rio de Janeiro do 
passado, presente e futuro. Palestrantes: professora Juliana Nunes (UFF), 
professor Álvaro Ferreira (UERJ), Cláudio Maximinao (geógrafo) e profes-
sor Augusto César (Departamento de Geografia e Meio Ambiente). Orga-
nização: Departamento de Geografia e Meio Ambiente. Acesse.

17h. DEXPO 2021/2022 - Design, Extensão e Política. Tema: Os 100 anos 
de nascimento de Zuzu Angel e os 100 anos de nascimento de Pier Paolo 
Pasolini. Convidados: Hildegard Angel e Celina de Farias. Organização: 
Departamento de Artes & Design. Acesse.

20h. Roda de Conversa. Tema: O desejo negado - O desafio do tratamen-
to com crianças on-line. Participantes: Jefferson Santana (pedagogo) e 
Patrícia Barros (psicóloga). Mediadora: professora Sonia Pucci (Departa-
mento de Psicologia). Organização: CCE. Acesse. 

17h. Notícias Teológicas. Tema: Ministério do Catequista. Palestrante: Pa-
der Abimar Oliveira (Departamento de Teologia). Mediadora: Natasha Ri-
beiro (mestranda em Teologia pela PUC-Rio). Organização: CTCH. Acesse. 

17h. Palestra. Tema: Novas tendências para redes sociais. Palestrante: 
professora Carla Knoplech (Instituto Gênesis). Organização: Instituto Gê-
nesis. Acesse.

QUINTA-FEIRA 24
18h. Live. Tema: Como conseguir gerar receita para o empreendimento. Ba-
te-papo com empreendedores. Palestrantes: Bianca Laufer (Greenpeople), 
Bruno Cani (Resilia), Eduardo Vargas (Real Valor) e Fabiana Falcone (Usto-
re). Mediadora: professora Luiza Martins (Coordenação de Empreendedo-
rismo CEMP IAG PUC-RIO). Realização: CEMP e ECOA PUC-RIO. Acesse.

19h. Encontros Transdisciplinares em Cenografia. Tema: Figurino e Ilu-
minação. Palestrantes: Ana Luzia Molinari (iluminadora cênica) e Diana 
Joels (arquiteta). Mediadora: Suzane Queiroz (coordenadora do curso de 
pós-graduação em Cenografia na CCE). Organização: CCE. Acesse.

SEXTA-FEIRA 25
13h. IX Encontro Pedagógico de Professores da PUC-Rio. Tema: Encontro 
de Encerramento de 2021.1. Convidados: professora Daniela Vargas (Co-
ordenadora Central de Graduação), professora Érica Rodrigues (CTCH), 
professor Augusto Cesar (CCS) e professor Luiz Fernando Martha (CTC). 
Organização: RAD. Acesse.

18h. Palestra. Tema: Pré-treinamento de modelos BERT para o domínio 
de Óleo & Gás. Palestrante: Cristian Muñoz (professor do curso de espe-
cialização BI MASTER). Organização: ICA PUC-Rio e CCE. Acesse.

18h. Palestra. Tema: GeTERJ 15 anos - Pensando o Rio de Janeiro do passa-
do, presente e futuro. Palestrantes: professora Gisela Aquino (UFRJ), profes-
sor João Luiz Silva (ESPM) e professor Marcelo Orozco (GeTERJ PUC-Rio). 
Mediador: professor Edmundo Eutrópio (doutorando GeTERJ PUC-Rio). Or-
ganização: Departamento de Geografia e Meio Ambiente. Acesse.

19h. Bate-Papo de Manutenção. Tema: Cultura de Segurança - Aspectos e 
critérios para sua gestão e integração com a organização e seus colabo-
radores. Participante: José Diaz (consultor em Cultura de Segurança). Me-
diador: Nelson Cabral (engenheiro mecânico). Organização: CCE. Acesse.

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.

https://www.youtube.com/channel/UCBzSBEnHC0K9xy8CvOouuQg
https://puc-rio.zoom.us/j/91258497513?pwd=VXZnbTlZckhUY3IzMVNMdDVEQ2VCQT09#success
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-infantes-e-adolescentes:-o-desejo-negado-(traco)-o-desafio-do-tratamento-com-criancas-on-line&nInst=cce
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://www.sympla.com.br/novas-tendencias-para-as-redes-sociais__1243110?fbclid=IwAR1cLPXmT8IwigAoA6qnNZG9GjmxiUjzPqNpy8GMfGXSDa9yEGMkHzXrJcs
https://ecoa.puc-rio.br/como-conseguir-receita-para-o-empreendimento
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=etc-2(traco)-milumina...encontros-transdisciplinares-em-cenografia-(traco)-2a-edicao&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/94004765266?pwd=Mk1NNWYvQ213VW1XaVJVVmUyTnBJUT09#success
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra:-pre(traco)treinamento-de-modelos-bert-para-o-dominio-de-oleo-(e)-gas&nInst=cce
https://www.youtube.com/channel/UCBzSBEnHC0K9xy8CvOouuQg
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo-de-manutencao:-cultura-de-seguranca-(traco)-aspectos-e-criterios-para-sua-gestao-e-integracao-com-a-organizacao-e-seus-colaboradores&nInst=cce
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PARCEIROS ELOPARCEIROS BOM SAMARITANO

Ações que transformam.

Todo dia é dia de comer. Todo dia é dia de doar.
Doe para quem tem fome.

Doe pelo Site
www.puc-rio.br/sobrepuc/admin
/vrc/respuc/doacao.html400 cestas

PUC-Rio & Rocinha

10.484.636/0001-00 (CNPJ)

Transferência Bancária 
Move Rio (Razão Social)
Banco Itaú (341)  |  Agência (0726)
Conta Corrente (64794-4) 
CNPJ: 10.484.636/0001-00

3.300 cestas
Instituto Francisco

3.700 cestas 
doadas desde 
o início da 
campanha. BRi rLha

é prA
Ge enT


