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9 DE AGOSTO DE 2021

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE

Planejamento Estratégico: Data: 18 de agosto a 6 de outubro | Aulas: 
Segundas e Quartas-feiras, das 19h às 22h | Valor: Duas parcelas de 
R$ 879 ou em seis parcelas no cartão de crédito

Projetos Inovadores e Empreendedores - Transformando sua ideia em 
um projeto: Data: 3 de setembro a 17 de dezembro | Aulas: Sextas-
feiras, das 19h às 21h, e Sábados das 10h às 12h | Valor: Quatro 
parcelas de R$ 657 ou em dez parcelas no cartão de crédito

Técnicas Gráficas & Superfícies: Data: 19 de agosto a 4 de novembro 
| Aulas: Quintas-feiras, das 8h às 12h | Valor: Três parcelas de R$ 483 
ou em 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

SAUDAÇÃO AOS ESTUDANTES

Ao iniciarmos este segundo semestre letivo de 2021.2, não 
poderíamos deixar de saudar os estimados alunos e alunas da 
PUC-Rio, desejando a todos um novo recomeço das atividades 
acadêmicas pela via remota. Embora cientes do sacrifício que 
todos estamos fazendo para dar continuidade à nossa progra-
mação, infelizmente, ainda não podemos nos alegrar por tê-los 
de maneira presencial no nosso campus universitário, em razão 
da pandemia e do processo de vacinação. Nosso planejamento 
acadêmico vem acompanhando permanentemente o calendário 
de vacinação, que a partir de agora se aproxima cada vez mais 
da idade de todos vocês. Nossa preocupação está em garantir 
a segurança de todos e de seus familiares, na esperança de 
que, em breve, possamos retomar de maneira presencial, a vida 
alegre e dinâmica de nossos pilotis, laboratórios e salas de aula.

O silêncio do campus e o vazio dos espaços não combinam 
com a vida movimentada e criativa do dia a dia da nossa Univer-
sidade. Vamos torcer e pedir a Deus que, em breve, possamos 
retomar a vivência neste campus tão especial para todos nós 
que aqui trabalhamos e estudamos. Quem já teve a virtude de 
enfrentar este desafio trazido pela pandemia há um ano e meio, 
certamente manterá a robustez interior para aguentar um pouco 
mais. Coragem, não deixem de levar adiante os seus compro-
missos acadêmicos, cuidando da saúde da mente e do corpo. 
Quando retornarem, vocês terão a oportunidade de observar al-
gumas mudanças no campus universitário, com o objetivo de 
melhorar a nossa convivência diária. Peço a Deus que derrame 
muitas bençãos sobre vocês e seus familiares, pois mesmo 
longe dos olhos, todos estão sempre presentes em nossas ora-
ções. Abraço fraterno!

PADRE JOSAFÁ CARLOS DE SIQUEIRA S.J.
REITOR DA PUC-RIO

OFICINAS DE MOODLE 
A CCEAD oferece oficinas instrumentais básicas sobre o funcionamento 
do Moodle para alunos e funcionários da PUC-Rio. Os encontros para os 
estudantes serão no dia 9 de agosto, em dois horários: 11h e 17h.
Para funcionários, a reunião será no dia 10 de agosto, às 14h.

Contratação de Professor: O Centro 
de Estudos em Telecomunicações 
(CETUC) está com processo sele-
tivo aberto para vaga de professor 
em tempo integral para atuar na 
graduação em Engenharia Elétrica e 
no Programa de Pós-Graduação, na 
área de Sistemas de Comunicação. 
Os candidatos devem ter título de 
Doutor e comprovar atuação na área 
do Programa. As inscrições podem 
ser feitas pelo e-mail elaine@cetuc.
puc-rio.br com o envio de currículo 
lattes; publicações mais significati-
vas; memorial sobre atividades de 
ensino, pesquisa e extensão; descri-
ção do plano de pesquisa; diploma 
de conclusão do curso de graduação 
e comprovante do título de Doutor. 

Estágio no NIMA: O Núcleo Interdis-
ciplinar de Meio Ambiente (NIMA) 
abre uma vaga para bolsa-estágio, 
com desconto na mensalidade de 
40%, na área de mídias sociais e 
administração do site do núcleo, vá-
lida para alunos de qualquer curso, a 
partir do 4º período. Para se candida-
tar é necessário ter um bom domínio 
em CMS, WordPress e ter disponi-
bilidade para trabalhar por 20 horas 
semanais. O currículo e o histórico 
escolar podem ser enviados para 
nima@puc-rio.br até 20 de agosto.

Game Design: O ICAD Games/visio-
nlab está com o processo seletivo 
aberto para vagas em Game Design, 
sonorização e divulgação. Alunos da 
PUC-Rio matriculados em quaisquer 
cursos podem se candidatar ao es-
tágio. O trabalho é remoto e contará 
como atividade complementar. As 
inscrições vão até o dia 22 de agos-
to. Outras informações sobre o ICAD 
Games: www.icad.puc-rio.br. Para 
se inscrever, clique aqui.

OPORTUNIDADES
CBA – REGULARIZAÇÃO 
DE DÉBITOS 2021.1
Termina, no dia 11 de agosto, o úl-
timo período para Regularização de 
Débitos de 2021.1. Os critérios, pra-
zos e procedimentos de negociação 
poderão ser consultados no site da 
VRC. Não serão realizadas negocia-
ções fora dos prazos estipulados.

PROGRAMA EQUILIBRIUM
No mês de agosto, o Programa Equi-
librium vai divulgar ideias de ações 
que ajudem as pessoas a se conec-
tarem com os fatores importantes 
da vida em busca pela felicidade. As 
ações do calendário Cultivando uma 
Vida mais Significativa serão divul-
gadas diariamente por meio dos sto-
ries do perfil @equilibrium.pucrio.

ELEIÇÃO CIPA
Estão abertas as inscrições para os 
candidatos à Eleição da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 
- CIPA / PUC-Rio 2021/2022. Elas 
começam no dia 16 de agosto e vão 
até 3 de setembro, no Serviço de 
Engenharia de Segurança e Medici-
na do Trabalho - SESMT, na Vila dos 
Diretórios, Casa X. A eleição será por 
meio eletrônico, das 8h30 às 11h30 
e das 13h às 16h30. Para mais in-
formações sobre a CIPA, clique aqui.

DUPLO DIPLOMA
A Coordenação Central de Coope-
ração Internacional (CCCI) oferece 
o programa de duplo diploma em 
Engenharia com uma instituição 
parceira internacional. O aluno 
passa a primeira parte da gradua-
ção na Universidade e um ou dois 
anos na instituição de acolhimen-
to. As inscrições terminam no dia 
15 de setembro e, durante o mês 
de agosto, haverá palestras sobre 
os programas com École Centrale, 
ParisTech e INSA. Para mais infor-
mações, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/98400591657?pwd=SC9vVGJVUmhiMCtRejhaTExPWXZUUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/92807948569?pwd=cFlZYzBVa2R1MEZTSTRpNmYvRnltdz09
https://puc-rio.zoom.us/j/97851158768?pwd=YjU0OGZuazJ2RUQ2c2dERkp6VXpCQT09
http://www.icad.puc-rio.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_WV4W_unZ87EhYRrG7tefOkzBmVOBgRlJJ1zvLXYxx_7kCg/formResponse
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
http://www.instagram.com/equilibrium.pucrio
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cipa/informacoes/objetivo.html
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/academico/dupldipl.html
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Fique de olho na data:
11 de agosto - 18h 
No Zoom, somente com inscrição. Clique aqui.

O funk entra na roda.

EEssttuuddooss  ddee  MMííddiiaa O Papo Híbrido #3 vai colocar em cena o gênero musical 
que é a cara do Rio, o Funk Carioca e seus 
desdobramentos nas Redes Sociais. Convidamos para 
essa conversa a especialista em música pop periférica, 
Simone Pereira de Sá, professora do PPGCOM e do curso 
de Estudos de Mídia da UFF, o talentoso compositor da 
nova geração, Júlio Secchin e o professor carismático 
Sergio Mota da PUC-Rio. Faça logo sua reserva.

#3

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

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

 
CELEBRAÇÕES ESPECÍFICAS ► ACESSE

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
 
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
 

FORMATURAS 2021.1

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)

CONVITE VIRTUAL
O convite virtual das Celebrações de Formatura 2021.1 
já está disponível no site www.puc-rio.br/formatura.

Os links divulgados acima são para acesso à transmissão das cerimônias no 
YouTube. Em breve, a CEIC enviará, por e-mail, os links para que os partici-
pantes (alunos, professores/funcionários  homenageados, Diretores de De-
partamento e Coordenadores de Graduação) tenham acesso à sala do Zoom.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.youtube.com/watch?v=gAf7MEebBR8
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
http://www.puc-rio.br/formatura
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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 9
QUINTA-FEIRA 12

TERÇA-FEIRA 10

SEXTA-FEIRA 13

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
BATE-PAPOS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

9h. Aula Inaugural da Pós-graduação em Direitos Humanos. Tema: Direi-
tos Humanos e Justiça de Transição. Palestrante: Eugenia Gonzaga (pro-
curadora regional da República). Organização: CCE. Acesse.

11h. Oficina instrumental básica do Moodle para alunos. Organização: 
CCEAD. Acesse.

17h. Oficina instrumental básica do Moodle para alunos. Organização: 
CCEAD. Acesse.

19h. Aula Inaugural da Pós-graduação em Direito Privado Patrimonial. 
Tema: Uma introdução ao direito civil-constitucional. Palestrante: profes-
sora Maria Celina Bodin (UERJ). Organização: CCE. Acesse.

20h. Roda de conversa. Tema: Filme Joy: o nome do sucesso - Ética. 
Palestrantes: professores Isnard Manso (pós-graduado em Docência do 
Ensino Superior), Júlio Rodrigues (pós-graduado em Psicologia Organi-
zacional e Neuroaprendizagem) e Marco Antonio Pucci (pós-graduado 
em Educação Online pela Universidade Cândido Mendes). Mediador: pro-
fessora Sônia Grácia Pucci Medina (pós-graduação PUC-Rio). Organiza-
ção: CCE. Acesse.

14h. Oficina instrumental básica do Moodle para funcionários. Organiza-
ção: CCEAD. Acesse.

18h. Conversa com café. O Único caminho para nosso desenvolvimento: 
Educação. Palestrante: Carlos Alberto Serpa de Oliveira (Presidente da 
Cesgranrio). Mediação: professor Gustavo Robichez (Coordenador Cen-
tral de EAD). Organização: Associação de Antigos Alunos da PUC-Rio 
(AAA). Para se inscrever, clique aqui.

17h. Aula Inaugural do Departamento de História: Verdade e política - 
Leitura de Hannah Arendt. Palestrante: professor Eduardo Jardim (Depar-
tamento de Filosofia). Organização: Departamento de História. Para se 
inscrever, clique aqui.

18h. Palestra. Tema: Restauração de fotos antigas usando IA - Olhando o 
passado com novos olhos. Palestrante: professor José Bermúdez (Ph.d 
e M.Sc em Engenharia Elétrica - PUC-Rio). Organização: CCE. Acesse.

19h. Aula Inaugural da Pós-graduação em Direito Imobiliário. Tema: Dis-
tinção entre Direitos Reais e Obrigações. Palestrante: Roberta Mauro (ad-
vogada). Organização: CCE. Acesse.

19h. Aula Inaugural da Pós-graduação em Direito Fiscal. Tema: A re-
percussão jurisprudencial dos efeitos do confinamento na esfera fiscal. 
Palestrante: professor Theophilo Antonio (Departamento de Direito). Or-
ganização: CCE. Acesse.

SÁBADO 14
15h. Bate-papo. Tema: Animação - a construção de uma linguagem. Partici-
pante: Marcos Magalhães (cineasta de animação). Organização: CCE. Acesse.

19h. Aula Inaugural da Pós-graduação em Direito dos Contratos. Tema: 
Efeito indenizatório na resolução por inadimplemento. Palestrante: profes-
sora Gisela Sampaio (UERJ). Organização: CCE. Acesse.

https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-direitos-humanos:-direitos-humanos-e-justica-de-transicao&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/98400591657?pwd=SC9vVGJVUmhiMCtRejhaTExPWXZUUT09#success
https://puc-rio.zoom.us/j/92807948569?pwd=cFlZYzBVa2R1MEZTSTRpNmYvRnltdz09#success
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-direito-privado-patrimonial:-uma-introducao-ao-direito-civil(traco)constitucional&nInst=cce
https://bit.ly/3iMb4PI
https://puc-rio.zoom.us/j/97851158768?pwd=YjU0OGZuazJ2RUQ2c2dERkp6VXpCQT09#success
https://puc-rio.zoom.us/webinar/register/WN_hlzBXR4fQtOdWfd15ZLZhg
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwlcO-rpjIoG9PZTcTZTMOeROjMhxc0eFjv
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra:-restauracao-de-fotos-antigas-usando-ia.-olhando-o-passado-com-novos-olhos&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-direito-imobiliario:-distincao-entre-direitos-reais-e-obrigacoes.&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-direito-fiscal:-a-repercussao-jurisprudencial-dos-efeitos-do-confinamento-na-esfera-fiscal.&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo:-animacao:-a-construcao-de-uma-linguagem&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-direito-dos-contratos:-efeito-indenizatorio-na-resolucao-por-inadimplemento&nInst=cce

