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13 DE SETEMBRO DE 2021

MUTIRÃO PELA VIDA

VESTIBULAR PUC-RIO 2022

Terminam, no dia 19 de setembro, as inscrições para o vestibular 
da PUC-Rio de 2022 que vai ser on-line. O ingresso nos cursos de 
graduação para o primeiro semestre do ano letivo de 2022 pode 
ser por meio da classificação nas provas do vestibular de 2022; 
pelo aproveitamento do resultado obtido pelo candidato no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado entre 2017 e 2021 
(ENEM 2017 a ENEM 2021); ou com o resultado obtido pelo candi-
dato em um dos exames internacionais - Abitur, Bac (Baccalauréat 
Général) ou IB Diploma (International Baccalaureate Diploma Pro-
gramme). Para aproveitar a nota do ENEM ou dos exames interna-
cionais, o candidato precisa estar inscrito no Concurso Vestibular 
2022 da PUC-Rio. Informações, clique aqui. 

Os alunos que desejam participar das Cerimônias de Formatura de 2021.2 
precisam preencher o formulário disponível no sistema SAU On-line até 
o dia 17 de setembro. Termina também no dia 17 de setembro o prazo 
para o envio de uma foto (para convite e cerimônia) ao e-mail atendimen-
toceic@puc-rio.br. As especificações da imagem e outras informações 
sobre o envio estão disponíveis no site www.puc-rio.br/formatura. So-
mente os alunos matriculados em todas as disciplinas do “falta cursar” 
poderão se inscrever. Casos excepcionais devem ser enviados para o 
e-mail ceic@puc-rio.br, dentro do mesmo prazo.

FORMATURA 2021.2

A Pastoral de Favelas promove a 6ª Semana Social Brasileira com o tema 
Mutirão pela Vida: Terra, Teto e Trabalho. Haverá três lives nos dias 14, 
21 e 28 de setembro, às 20h. Esta atividade tem o apoio do Programa de 
Extensão Universitária e Ação Comunitária intitulado SUSTCOM (Susten-
tabilidade Humana, Social e Ambiental das Comunidades), um convênio 
firmado entre a PUC-Rio e Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Ja-
neiro, com o objetivo de acolher e dar suporte às demandas apresentadas 
pelas Pastorais Sociais. Acesse a transmissão pelo Zoom. (ID da reunião: 
978 1705 3636. Senha de acesso: 965598) e pelos canais no YouTube do 
Vicariato Social RJ ou da Pastoral de Favelas Vida Apesar de Tudo.

SIPAT: EDIÇÃO ESPECIAL
A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho (CIPA) 
Gestão 2020-2021 preparou uma 
Edição Especial da 29º SIPAT 
2021 que vai ser entre os dias 13 
e 17 de setembro. Será emitido um 
Certificado de participação, pela 
plataforma ECOA mediante inscri-
ção no site www.ecoa.puc-rio.br 
para ser utilizado com valor de Ati-
vidade Complementar, de acordo 
com as normas de cada departa-
mento da Universidade. A progra-
mação completa está na Agenda 
da Semana do PUC Urgente.

RESPUC/VRC
A respuc/VRC mantém parcerias que 
oferecem oportunidades aos alunos 
da PUC-Rio para atuarem como mo-
nitores e professores. A participação 
poderá valer como Atividade Comple-
mentar. No Instituto Reação, há vagas 
para ministrar aulas de Biologia, Físi-
ca e Matemática. A União das Ope-
rárias de Jesus seleciona estudantes 
para monitor de Português, Mate-
mática, Física, Química e Inglês, às 
segundas, terças e quintas-feiras das 
13h às 16h para turmas de 6º, 7º, 8º 
e 9º ano do Ensino Fundamental. Ins-
crições: www.puc-rio.br/respuc.

SEMANA DA CRE
De 20 a 24 setembro será realizada a XII Semana da Cultura Religiosa da 
PUC-Rio. O tema vai ser Solidariedade: caminho para o bem comum e foi 
inspirado na convocação feita pelo Papa Francisco à construção de uma 
“amizade social”. As atividades serão transmitidas pelo canal Teologia a 
Distância, no YouTube, e pelo Facebook e Instagram: @teologiapucrio.

Felinos Universitários
O grupo de proteção de gatos Felinos Universitários do Marquês 
(FUM) organiza uma rifa para ajudar com os custos de alimentação 
dos animais e tratamento veterinário. Com investimento de R$ 10, o 
comprador vai concorrer a uma bolsa da marca Parfois e uma ne-
cessaire. O FUM tem despesa mensal com produtos que combatem 
vermes e pulgas nos gatos. Para comprar a rifa, o interessado pode 
pagar via pix (chave: 21998114595) ou transferência bancária (Conta 
poupança Itaú - Agência 0272 - Conta poupança 23042-6). O com-
provante do pagamento poderá ser enviado para o Instagram do FUM: 
@felinosuniversitariosdomarques.

Rifa dos Reptiles 
A equipe Reptiles Baja da PUC-Rio fez uma rifa com o objetivo de arreca-
dar dinheiro para finalizar um novo protótipo. Serão sorteados uma Alexa, 
um Kindle e um fone bluetooth da JBL. Cada rifa custa R$ 20, porém, ao 
comprar duas ou mais rifas, cada uma sai por R$ 15. O sorteio ocorrerá 
no dia 10 de outubro pelo perfil da equipe no Instagram. Para mais infor-
mações, clique aqui.

EMPRESA JÚNIOR 
O processo seletivo 2021.2 para a Empresa Júnior (EJ) está aberto. 
Com mais de 25 anos de história, a EJ é uma empresa de con-
sultoria formada por alunos de graduação de diferentes cursos e 
períodos. Para se inscrever, clique aqui.

CONTRATAÇÃO PROFESSOR IAG
O Departamento de Administração abriu processo seletivo para a con-
tratação de professor(a) de Finanças, na categoria Tempo Integral (de-
dicação exclusiva), para os cursos de Graduação, Extensão e Pós-Gra-
duação. O candidato deve ter título de Doutorado nas áreas de Finanças 
Corporativas, Contabilidade ou afins, experiência didática no Ensino Su-
perior e aptidão para lecionar em inglês. A inscrição, que termina no dia 
31 de outubro, deverá ser feita com o envio de documentação completa 
para o e-mail zeni@iag.puc-rio.br, aos cuidados de Zeni Cassiano, com o 
assunto “Processo Seletivo IAG - Área de Finanças”. Dúvidas podem ser 
esclarecidas pelo mesmo endereço eletrônico.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://bit.ly/3BRnf5y
http://www.puc-rio.br/formatura
https://puc-rio.zoom.us/j/97817053636?pwd=bzQ0cXphNmhRUERxanBhVW5ldWh0QT09
https://www.youtube.com/c/vicariatosocialrj
https://www.youtube.com/channel/UC5VuKauwzhUECej8dNiVWbQ
http://www.ecoa.puc-rio.br
http://www.puc-rio.br/respuc
https://www.youtube.com/c/teodistPUCRio
https://www.youtube.com/c/teodistPUCRio
http://www.facebook.com/teologiapucrio
http://www.instagram.com/teologiapucrio
http://www.instagram.com/felinosuniversitariosdomarques
https://bit.ly/3jYlaih
https://bit.ly/3E2h8NE
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NEAM PUC-Rio 
completa 40 anos com 
programação especial

O Núcleo de Ação sobre o Menor 
(NEAM) comemora 40 anos 
e, desde a criação, promoveu 
a formação educacional 
e profissional de 36.526 
adolescentes de baixa renda, 
residentes nas periferias do Rio 
de Janeiro. E para celebrar a data, 
uma missa aberta ao público será 
celebrada por padre Alexandre 
Paciolli, no dia 13 de setembro, 
às 12h, na Igreja do Coração 
Sagrado Coração de Jesus, no 
campus da PUC-Rio. Também 
haverá o encontro virtual NEAM 
40 anos: transformando pela 
extensão universitária, no dia 14 de 
setembro, às 18h, pela plataforma 
Zoom. Ainda como parte da 
programação de aniversário, 
haverá o lançamento do livro 
NEAM 40 anos, mas a data ainda 
não foi marcada. A fundadora do 
projeto, professora Marina Moreira, 
e o ex-aluno e professor do NEAM 
Davison Coutinho contam um 
pouco da história do Núcleo e da 
experiência deles no projeto.

dos os anos, temos os nossos cursos de verão 
em diferentes modalidades. Uma ação lindíssima 
foi “O futuro é hoje”, que nós fizemos com esco-
las particulares e públicas. Foi algo muito bonito, 
muito lírico. Mas a melhor coisa que fizemos foi 
dar credibilidade e voz às comunidades.

Quais serão os próximos passos para os anos 
que estão vindo?
Marina Moreira: Se a minha fé continuar cres-
cendo e vibrante para chegar aonde quero, eu 
gostaria de ter um espaço maior, mais confor-
tável, onde eu pudesse colocar dois mil meni-
nos em horários trocados. Seria, para a Univer-
sidade, uma referência de educação plena.

Quando e como você conheceu o NEAM?
Davison Coutinho: Eu conheci o NEAM aos 12 
anos de idade, em 2002. Eu estudava em uma 
escola aqui, em frente à PUC. E surgiu uma 
oportunidade de fazer um curso de férias, um 
curso de informática. Naquela época, a gente 
ainda não tinha acesso a computador, e fiquei 
muito curioso para participar. A partir dali,  co-
meçou a minha história no NEAM.

Como foi o seu processo entre ser aluno 
NEAM e posteriormente tornar-se coordena-
dor do projeto?
Davison Coutinho: Eu fui aluno do projeto dos 
12 aos 17 anos. Quando fiz 17 anos, prestei 

ENTREVISTA // MARINA MOREIRA 

E DAVISON COUTINHO

vestibular para um curso de desenho industrial 
e, para a minha surpresa, fui aprovado. Conse-
gui a bolsa por meio da Vice-Reitoria Comuni-
tária. Na mesma época, a professora Marina 
estava fazendo uma reformulação da equipe do 
NEAM. Ela falou que a partir da outra semana 
precisaria mais de mim lá e me incluiu na equi-
pe. E fui aprender tudo: a parte financeira e ad-
ministrativa e a parte dos sistemas e dos dados. 
Também comecei a dar aula nos cursos que eu 
era aluno. E para mim foi uma virada de chave. 

Quais diferenças do projeto do tempo em que 
você era aluno e o NEAM de hoje?
Davison Coutinho: Eu acredito que o NEAM de 
2002 era um núcleo com toda relevância e im-
portância que tem hoje. Só que ainda não tinha 
a visibilidade e a capacidade de atendimento de 
hoje. A gente ainda não tinha regulamentado o 
programa Jovem Aprendiz e não tinha a quanti-
dade de atendimento para os cursos de férias. 
Naquela época, a gente atendia 20, 40 alunos 
por ano. Hoje são 500 alunos por ano. O curso 
de inglês tinha 20 bolsas por ano, hoje a gente 
tem mais de três mil alunos que foram contem-
plados com a Cultura Inglesa [curso de inglês]. 
O ingresso dos alunos na Universidade aumen-
tou muito. A efetivação dos jovens no progra-
ma Jovem Aprendiz, que foi regulamentada em 
2015, é muito grande. Acredito que o impacto 
do NEAM hoje é muito maior.

FOTOS: JP ARAÚJO

Quando e como surgiu o NEAM?
Marina Moreira: Surgiu quando eu era aluna de 
Comunicação. Eu vi uma exposição no Rio Da-
tacentro (RDC), da Universidade Santa Úrsula, 
que falava sobre doação de órgãos e fiquei mui-
to humilhada porque a PUC não fazia nada para 
as comunidades. Então, eu juntei um time com 
professores e alunos para fazermos algumas 
coisas pela comunidade. Começou assim: nós 
fizemos uma arrecadação de dez mil brinque-
dos e entregamos para todas as comunidades 
no Natal. Esta foi nossa primeira ação.

Quais foram as principais realizações do pro-
jeto ao longo destes 40 anos?
Marina Moreira: Construímos um prédio de três 
andares e aumentamos uma creche para atender 
150 crianças na Rocinha. Fizemos um centro de 
computação e um centro cultural. Fizemos cur-
sos e cooperativas. A maioria das ações foi na 
Rocinha porque é do lado da Universidade. E, to-

POR KECILA BARCELOS

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/91954889605?pwd=dVQyMmtDcmpzVU1QeTkyUm4rRlJjQT09
https://puc-rio.zoom.us/j/91954889605?pwd=dVQyMmtDcmpzVU1QeTkyUm4rRlJjQT09
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Pegue e  

   leve
Com o novo serviço Pegue e leve ficou mais fácil
e mais rápido usar o sistema de empréstimos e
devoluções de livros.

Empréstimos: preencha o formulário no site.
Retirada: toda quarta.
Horário: das 13h às 16h.

Devolução: toda quarta, das 11h30
às 15h30. Sem agendamento. 

No site da Biblioteca você encontra mais informações.

Sem aglomeração. Com respeito.

U m  j e i to  m a i s  r á p i d o  

d e  u s a r  a  B i b l i ot e c a

Abordagens que Observam o Bebê - Cuidando com o olhar
Data: 30 de setembro a 28 de outubro 
Aulas: Terças e quintas, das 11h30 às 13h
Valor: Parcela única de R$ 466 ou seis vezes no cartão de crédito

Caligrafia artística aplicada (nível iniciante)
Data: 4 de outubro a 24 de novembro 
Aulas: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h
Valor: Duas parcelas de R$ 579 ou dez parcelas no cartão de crédito

O neoliberalismo e seus críticos
Data: 6 de outubro a 24 de novembro 
Aulas: Quartas-feiras, das 19h às 21h
Valor: Duas parcelas de R$ 340 ou dez parcelas no cartão de crédito

Introdução ao budismo: uma abordagem filosófica, desde as origens 
indianas, passando pela Ásia até o Budismo global
Data: 19 de outubro a 18 de novembro 
Aulas: Terças e quintas-feiras, das 18h às 20h
Valor: Duas parcelas de R$ 426 ou dez parcelas no cartão de crédito

Lugar de mulher é na política
Data: 11 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022
Aulas: Terças e quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Parcela única de R$ 762 a ser paga no ato da matrícula 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

CURSO DE EXTENSÃO ON-LINE Aulas ao vivo 
pelo Zoom

MESTRADO EM ARQUITETURA
Até 4 de outubro, estão abertas as inscrições para admissão no Curso de 
Mestrado Acadêmico em Arquitetura em 2022 para graduados e alunos 
do último período da graduação por meio do Sistema Processo Seletivo 
para Pós-Graduação da PUC-Rio. O Programa de Pós-Graduação em Ar-
quitetura tem uma área de concentração em Projeto de Arquitetura e duas 
linhas de pesquisa: Teoria e História do Projeto, e Projeto e Processos em 
Arquitetura e Urbanismo. Para outras informações, clique aqui.

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
O Departamento de Ciências Sociais está com inscrições abertas para o 
processo seletivo do curso de Doutorado até 18 de outubro e para o cur-
so de Mestrado até o dia 1º de outubro. O Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais (PPGCIS) terá início no primeiro semestre de 2022 
com os temas Desigualdades Socioeconômicas e Políticas no Brasil Con-
temporâneo, e Diversidade Cultural no Brasil. Para se inscrever, clique 
aqui. Para acessar o edital do programa de Doutorado, clique aqui, e para 
o edital do programa de Mestrado, clique aqui.

DIGNIDADE RE-VISTA
O processo seletivo para a submissão de artigos à 13ª edição da Digni-
dade Re-Vista: Pacto Educativo Global: A busca por ressignificar a edu-
cação, estará aberto até as 23h59 do dia 30 de setembro. Esta edição 
da revista tem como objetivo discutir a iniciativa do Papa Francisco, na 
qual ele ressalta a importância em reconstruir o Pacto Educativo Global 
e trazer um debate mundial sobre a importância de uma educação mais 
solidária. Para obter mais informações sobre as regras para a publicação 
de artigos, 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://drive.google.com/file/d/1-Ncl88vZALqMfH7h6eJfSvVcp_pv2y-4/view
http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/
http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/
http://www.cis.puc-rio.br/assets/pdf/PDF_CIS_1629294316_Edital_-_Processo_Seletivo_de_Doutorado_2022_-_PPGCIS_PUC-Rio_-_13-08-21.pdf
http://www.cis.puc-rio.br/assets/pdf/PDF_CIS_1629144412_Vers%C3%A3o_final_-_Processo_Seletivo_de_Mestrado_11-08-2021.pdf
https://bit.ly/38qA0HI
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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.

SEXTA-FEIRA 17

QUINTA-FEIRA 16

QUARTA-FEIRA 15

SEGUNDA-FEIRA 13

TERÇA-FEIRA 14

10h. Webinar. Edição Especial da 29º SIPAT 2021. Tema: As questões 
Socioambientais e o Papa Francisco. Palestrante: Padre Waldecir Gon-
zaga (Diretor do Departamento de Teologia da PUC-Rio e presidente da 
CIPA Gestão 2020/2021). Organização: Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho (CIPA) Gestão 2020-2021. Certificado de parti-
cipação para Atividade Complementar na plataforma ECOA no link www.
ecoa.puc-rio.br. Acesse.

11h. Aula Inaugural do Departamento de Comunicação. Tema: A impor-
tância da memória: cinema, arquivos e história. Papel dos acervos au-
diovisuais na construção da memória e da história do país. Palestrante: 
Professor Eduardo Morettin (História do Audiovisual da Escola de Co-
municação e Artes/USP). Organização: Departamento de Comunicação e 
ECOA PUC-RIO. Para se inscrever, clique aqui.
 
19h. Bate-papo. Tema: Otimização da Manutenção. Palestrante: Manoel 
Coelho (engenheiro eletricista). Organização: CCE. Acesse.

20h. Roda de conversa. Tema: Das nomeações (im)possíveis - transge-
neridades, subversão e laço social. Palestrantes: Samuel Cruz (psicana-
lista clínico) e Patrícia Barros (psicóloga). Mediadora: professora Sônia 
Pucci (CCE). Organização: CCE. Acesse.

15h. Webinar. Edição Especial da 29º SIPAT 2021. Tema: Saúde: Direito 
de todos e dever do Estado. Palestrante: Professor Marcelo Luciano (De-
partamento de Serviço Social). Organização: CIPA. Certificado de parti-
cipação para Atividade Complementar na plataforma ECOA no link www.
ecoa.puc-rio.br. Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Religião e violência - o caso do radicalismo 
islâmico. Palestrante: professor Pedro Lima Vasconcellos (Programa de Pós-
-Graduação em História/UFAL). Mediador: Márcio Ribeiro (doutorando em 
Teologia pela PUC-Rio). Organização: Cátedra Carlo Maria Martini (CTCH). 
Transmissão pelo YouTube e Facebook da Cátedra Carlo Maria Martini.

10h. Webinar. Edição Especial da 29º SIPAT 2021. Tema: Covid-19, va-
riantes e sequelas. Palestrante: professor Ricardo Steffen (Coordenador 
do curso de especialização em Psiquiatria do Projeto Sídrome pós-Covid 
do Departamento de Medicina). Organização: CIPA. Certificado de parti-
cipação para Atividade Complementar na plataforma ECOA no link www.
ecoa.puc-rio.br. Acesse.

19h30. Webinar 3. Circular Economy Innovation Forum. Tema: Innovation 
in Circular Plastics. Palestrantes: Murray Hyde (COO - The Plastics Circle) 
e Warwick Armstrong (Business Development Manager - Plantic Techno-
logies Ltd). Moderador: Tatiana Araujo (Consultant in ESG, SDG, Circular 
Economy and GRI Standards. Member of advisory board of GRI Brazil and 
Netherlands). Organização: University of Technology Sidney (UTS), Agên-
cia PUC-Rio de Inovação e ECOA PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

15h. Webinar. Edição Especial da 29º SIPAT 2021. Tema: A importância 
da Saúde Mental nos dias atuais. Palestrante: Fátima Vasconcelos (Pre-
sidente da Associação Psiquiátrica do RJ) e professor Raphael Zaremba 
(Departamento de Psicologia e Coordenador do SPA - Serviço Psicologia 
Aplicada). Organização: CIPA. Certificado de participação para Atividade 
Complementar na plataforma ECOA no link www.ecoa.puc-rio.br. Acesse.

11h. Lançamento do livro Povo, democracia e legalidade: linguagens po-
líticas da primeira experiência democrática de massas nacional (1945-
1964). Palestrantes: professores Mario  Ângelo Brandão (Departamento 
de História) e Marcelo Magalhães (UniRio). Organização: Departamento 
de História. Acesse.
 
15h. Webinar. Edição Especial da 29º SIPAT 2021. Tema: Protocolos sa-
nitários e as novas regras de convivência na Universidade: direitos e de-
veres de todos. Palestrante: Professora Daniela Vargas (Coordenadora da 
Coordenação Central de Graduação). Organização: CIPA. Certificado de 
participação para efeito de Atividade Complementar na plataforma ECOA 
no link www.ecoa.puc-rio.br. Acesse.

18h. Palestra. Tema: Reinforcement Learning - Parte 2. Palestrante: pro-
fessor Leonardo Forero (UERJ). Organização: CCE. Acesse.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
OFICINAS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

http://www.ecoa.puc-rio.br
http://www.ecoa.puc-rio.br
https://ecoa.puc-rio.br/abertura-da-29a-sipat-da-puc-rio
https://ecoa.puc-rio.br/a-importancia-da-memoria-cinema-arquivos-e-historia. Acesse.https://puc-rio.zoom.us/j/98308899283?pwd=cDRDWk1rNFRHUXYvcGpnVkxURkdtdz09#success
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo:-otimizacao-da-manutencao&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-(traco)-das-nomeacoes-(im)possiveis:-transgeneridades,-subversao-e-laco-social&nInst=cce
http://www.ecoa.puc-rio.br
http://www.ecoa.puc-rio.br
https://ecoa.puc-rio.br/saude-direito-de-todos-e-dever-do-estado
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://www.facebook.com/catedra.carlomariamartini
http://www.ecoa.puc-rio.br
http://www.ecoa.puc-rio.br
https://ecoa.puc-rio.br/covid-19-variantes-e-sequelas
https://puc-rio.zoom.us/webinar/register/WN_B8zqWd84TXyn62yKv4WXdg
http://www.ecoa.puc-rio.br
https://ecoa.puc-rio.br/a-importancia-da-saude-mental-nos-dias-atuais
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