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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.

FORMATURAS 2021.2

Inscrições
Foram prorrogadas até dia 24 de setembro as inscrições para as 
Cerimônias de Formatura de 2021.2. Os interessados deverão 
preencher o formulário de inscrição disponível no SAU. Somen-
te 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 prazo de inscrição. A 
participação na celebração em formato remoto/online não exclui a 
possibilidade de fazer parte da Cerimônia de Formatura presencial, 
quando for possível sua realização pela Universidade.
 
Envio de Foto (para convite e celebração)
O prazo para envio de foto para convite e celebração foi estendido até 
24 de setembro. As especificações da imagem e outras informações 
para o envio, estão disponíveis no site www.puc-rio.br/formatura. 

CBA
Manutenção de Bolsas 2021.2
Os bolsistas que justificaram o 
rendimento acadêmico insuficien-
te em 2021.1 mas não reberam 
ainda a notificação com os termos 
de compromisso devem entrar em 
contato com a CBA via protocolo 
eletrônico para evitar a suspensão 
do benefício. A notificação contém 
os termos de compromisso que 
formalizam a condição para manu-
tenção da bolsa para 2021.2.
 
Iniciação Científica e Tecnológica
Estão abertas as inscrições para 
concorrer às Bolsas de Iniciação 
Científica (IC) e Iniciação Tecno-
lógica (IT) CNPq no LAPAL (La-
boratório de Psicolinguística e 
Aquisição da Linguagem).  Para 
concorrer é necessário cumprir 
alguns requisitos como, por exem-
plo, manter CR igual ou superior a 
8,0; e facilidade de leitura em in-
glês. Os interessados devem enviar 
o histórico e agendar uma entrevis-
ta pelo e-mail lapal@puc-rio.br.

Apple Developer Academy
Inscrições para fazer parte do time 
da Apple Developer Academy, uma 
parceria da Apple com a PUC-Rio, 
terminam dia 10 de outubro. Esta-
giários poderão aprender a trabalhar 
com o ecossistema Apple (iOS) 
desenvolvendo soluções criativas 
nessa parceria incrível entre a PUC-
-Rio e a Apple. Podem se candida-
tar alunos de graduação de qualquer 
área da Universidade; não é exigido 
conhecimento prévio e o programa 
oferece bolsa-auxílio. Inscreva-se.

PodCast
A Pastoral Universitária Anchieta 
(PUA) lançou o segundo episódio 
do podcast Papo Universitário, 
com o tema Encontrar Deus em 
todas as coisas: equilíbrio entre 
mente, corpo e espírito. O bate-
-papo engloba representantes do 
projeto UP, da Igreja Batista, do 
projeto SejaMais e da Assembléia 
de Deus, que revelam diferentes 
experiências espirituais. Acompa-
nhe pelas redes sociais da Pasto-
ral Universitária.

De 11 a 15 de outubro, o Institu-
to Gênesis promove a Semana do 
Planejamento Tributário Estraté-
gico. Os cinco dias de atividades 
terão a participação do professor 
Felipe Dutra que ajudará a identifi-
car oportunidades na área tributá-
ria. Para se inscrever, clique aqui.

LANÇAMENTO DE LIVRO
No dia 22 de setembro, às 18h, será 
realizada uma live no instagram (@
iilerpucrio) para lançar o livro Marina 
C. - Os cristais que dentro tinham 
com a mediação de Rosana Kohl. 
O livro reúne textos de 23 leitores-
-pesquisadores que visitam a obra 
de Marina Colasanti. A Professora 
Rosana Kohl, do Departamento de 
Letras da PUC-Rio, apresentará o 
livro e conversará com as convida-
das Eliane Galvão (UNESP) e Vera 
Tietzmann (UFG), que falarão sobre 
seus textos e da sua experiência 
como leitores dessa autora.

Processamento de Sinais
Data: 2 de outubro a 4 de dezembro 
Aulas: Sábados, das 9h às 12h
Valor: Três parcelas de R$ 445 (a primeira no ato da matrícula) ou em dez 
parcelas 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 (a primeira no ato da matrícula) ou em 
dez parcelas no cartão de crédito

Gestão de Processos
Data: 5 de outubro a 18 de novembro 
Aulas: Terças e Quintas, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 892 (a primeira no ato da matrícula) ou em 
dez parcelas no cartão de crédito

Os casos clássicos freudianos na contemporaneidade
Data: 6 de outubro a 24 de novembro 
Aulas: Quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 349 (a primeira no ato da matrícula) ou em 
dez parcelas exclusivamente no cartão de crédito

Power BI
Data: 19 de outubro a 11 de novembro 
Aulas: Terças e quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Parcela única de R$ 561 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

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/respuc
http://www.puc-rio.br/formatura
www.puc-rio.br/vrc/protocoloeletronico.html
www.puc-rio.br/vrc/protocoloeletronico.html
http://www.puc-rio.br/developeracademy
https://www.instagram.com/pastoraluniversitariaanchieta/
https://www.instagram.com/pastoraluniversitariaanchieta/
https://bit.ly/3kgjikW
http://www.instagram.com/iilerpucrio
http://www.instagram.com/iilerpucrio
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
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XII Semana da Cultura 
Religiosa se inspira na 
ideia de ‘amizade social’ 
do Papa Francisco

Solidariedade: caminho para o bem 
comum é o tema da XII Semana da 
Cultura Religiosa da PUC-Rio, de 
20 a 24 de setembro. Os encontros 
via Zoom serão divididos em 
quatro grandes atividades, e terão 
como propósito promover ações 
que inspirem a prática solidária. 
Os alunos vão poder acompanhar 
mesas temáticas além de ter 
experiências concretas com ações 
de solidariedade. O Coordenador 
da Cultura Religiosa (CRE), padre 
Abimar Oliveira de Moraes, do 
Departamento de Teologia, destaca 
a importância dos encontros para 
o ambiente universitário.

Qual a proposta da XII Semana de Cultura 
Religiosa?
Padre Abimar: A ideia é fazer uma interação 
entre todos os alunos que, ao longo deste ano, 
estão cursando disciplina religiosa. O objetivo 
é pensar em uma temática com um fundo reli-
gioso, mas não em um sentido confessional, e 
sim, dos impactos e da possibilidade que pode-
mos pensar destas questões que interessam à 
religião e à teologia, mas que são mais amplas 
e interessam, na verdade, à sociedade, à pes-
soa humana e à relação de construção de um 
tecido social que possa seguir aqueles princí-
pios que a PUC chama de humanismo cristão. 

Quais os destaques desta semana?
Padre Abimar: Pela primeira vez, vamos fazer 
sessões de comunicação, isto é, alunos da gra-
duação e pós-graduação da PUC-Rio e de outras 
universidades, vão realizar apresentações de es-
tudos e projetos que estão conduzindo, seja no 
âmbito dos cursos e departamentos da PUC-Rio, 
seja das instituições que eles estão vinculados. 

Como o Papa Francisco influenciou na esco-
lha do tema desta edição?
Padre Abimar: Esta semana abre uma trilogia 
de temas que estão interligados e que vão da 
XII a XIV edição que são solidariedade, cidada-
nia e liberdade. São três pilares daquilo que o 

ENTREVISTA // PADRE ABIMAR OLIVEIRA

Papa Francisco vai chamar de necessidade de 
construir uma amizade social. Ele vem insistin-
do muito na questão da ecologia integral e, na 
visão dele, nós devemos nos preocupar com o 
cuidado da casa e dos outros seres que estão 
no mesmo espaço. Ele pontua que os habitan-
tes precisam construir relações de amizade so-
cial, e que o ponto inicial ocorre quando nos 
despertamos para a necessidade de sermos 
mais solidários. A partir desta fraternidade, 
pensarmos em como estão as nossas relações 
e quais os desafios, e como projetar um futuro 
de maneira especial e fazer com que os estu-
dantes tenham uma sensibilidade como parte 
integrante do processo de formação universitá-
ria e humana que a PUC quer oferecer.

Qual a importância destes encontros para o 
ambiente universitário?
Padre Abimar: Um dos objetivos da Cultura 
Religiosa é contribuir para a missão da PUC-
-Rio de ajudar o aluno a entender os valores que 
estão ligados à fé cristã, mas que na verdade 
transcende a fé cristã e a colocam como uma 
promotora destes valores em diálogo com ou-
tras tradições religiosas e pessoas que tenham 
também o direito da não crença. Mas estamos 
todos preocupados com questões que dizem 
respeito à qualidade das nossas relações so-
ciais e à Universidade tem esse papel.

  PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA, 20
11h. Abertura. 13h. Palestra. O papel da literatura 
de não-ficção na denúncia e na defesa dos direitos 
humanos em tempos de autoritarismo. Palestran-
te: Karla Maria (jornalista). 15h. Papa Francisco - A 
solidariedade e os movimentos populares. Pales-
trante: professor Celso Carias (Departamento de 
Teologia). 17h.   O direito à moradia - expressão 
da dignidade humana e solidariedade concreta no 
cuidado com a Casa Comum. Palestrante: Maria 
Lucia Pontes (defensora pública).

TERÇA-FEIRA, 21
7h. A força da arte e do teatro na transforma-
ção social. Palestrante: Tania Abrão (atriz). 9h. 
Fraternidade nas Ruas - acolhendo e transfor-
mando vidas. Palestrante: Isabel Nascimento 
(médica no Corpo de Bombeiros). 11h. A so-
lidariedade com as culturas. Palestrante: Padre 
Patrick Samuel (secretário executivo da CNBB). 
13h. Um jornalismo solidário é possível? Pa-
lestrante: professor José Ferrão (UFRRJ). 17h. 
Linguagem e amor ao outro - contribuições do 
movimento Linguagem Simples para uma cul-
tura de solidariedade. Palestrante: Heloisa Fi-
sher (especialista em Linguagem Simples).

QUARTA-FEIRA, 22
7h. Masculinidade, Machismo e Masculinidade 
Tóxica. Palestrante: Edson Cunha (geólogo e edu-
cador). 13h. Viver em estado de yoga é viver so-
lidariamente. Palestrante: Mônica Guimarães (pro-
fessora de Yoga). 15h. As religiões a serviço da 
solidariedade no mundo. Palestrantes: Chrystiano 
Ferraz e Gisela Alves. 17h. De uma tragedia à vitó-
ria pela solidariedade. Palestrante: Maria Isabel Fer-
nandes (profissional da área de projetos sociais). 

QUINTA-FEIRA, 23
7h. Espiritualidade Ecoteológica. Palestrante: 
Francilaide Ronsi (doutora em Teologia). 11h. 
Pré-Vestibular Solidário. 13h. A solidariedade 
como resposta à desigualdade social. Palestrante: 
Elaine de Azevedo (mestre em Ciências Sociais). 
15h. O Projeto Felinos Universitário do Marquês 
do Grupo de voluntários socioambiental da PUC-
-Rio. Palestrantes: Adriana Santos (voluntária do 
projeto e funcionária da PUC-Rio) e Thaise Seifert 
(voluntária do projeto e aluna da PUC-Rio). 17h. 
Religião, Diálogo e Solidariedade. Palestrante: 
Gerson Lourenço (doutor em Teologia).

SEXTA-FEIRA, 24
7h. Conatus da Sustentabilidade - Francisco, 
Boff e Spinoza. Palestrante: Yan Piorno (filósofo). 
9h. Solidariedade como a melhor política. Pales-
trantes: Alessandro Molon (deputado federal) e 
Martha Rocha (deputada estadual). 11h. Os atos 
performativos do Pader Júlio Lancelotti nos es-
paços urbanos à luz de Isaías 2,2-4. Palestrante: 
Luís Fernando Bruno (ator). 13h. AECS - mudan-
do e transformando vidas. Palestrante: Maria Isa-
bel Fernandes (profissional da área de projetos 
sociais). 15h. Sessão Solene de Encerramento.

POR VICTÓRIA REIS

Padre Abimar Oliveira

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/99487069080?pwd=dzNFUmhLVlovU1Q1SWxLZXN6NE5TQT09
https://puc-rio.zoom.us/j/99945493557?pwd=Z1FCNW5YVGo3UmtJby9WQmpMdVZwUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/99945493557?pwd=Z1FCNW5YVGo3UmtJby9WQmpMdVZwUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/99945493557?pwd=Z1FCNW5YVGo3UmtJby9WQmpMdVZwUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/95331265850?pwd=RTRncFEyRWtuZkQwYk9XVmNESU9PZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/91964441628?pwd=L2JpSFhoZ2JJNUplcE51M3pBTzdUUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/96936723723?pwd=RnBTWlNGTkp2eEc0eW9DWU1VTHcvZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/96936723723?pwd=RnBTWlNGTkp2eEc0eW9DWU1VTHcvZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/98084332151?pwd=bkFwOEVzckp6Y0lJU0dOT3NZZXBjZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/92262570121?pwd=SEFLcG1BcGNUdk9VZ3Vsc3MrL2pVZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/92262570121?pwd=SEFLcG1BcGNUdk9VZ3Vsc3MrL2pVZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/98113550589?pwd=anJOVlQ4c0lvMXRPSUdpTmkxWVhIdz09
https://puc-rio.zoom.us/j/94146104400?pwd=MEVUZXpOOXR3VUMvdnBndG9XMFVsQT09
https://puc-rio.zoom.us/j/94703844184?pwd=bWNHU2VHc1lWSWRRMFRPTm9nMkowdz09
https://puc-rio.zoom.us/j/94703844184?pwd=bWNHU2VHc1lWSWRRMFRPTm9nMkowdz09
https://puc-rio.zoom.us/j/99284314579?pwd=VWtUTXJWT0lYWGJlbnhNMVJGVnRQQT09
https://puc-rio.zoom.us/j/99284314579?pwd=VWtUTXJWT0lYWGJlbnhNMVJGVnRQQT09
https://puc-rio.zoom.us/j/93126571057?pwd=T0xIM2l4ay80bGFEWm9ZbUZqdVJKZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/93126571057?pwd=T0xIM2l4ay80bGFEWm9ZbUZqdVJKZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/93907417286?pwd=czhtaHdnT3pYcHk4QXVBcThsN0F5dz09
https://puc-rio.zoom.us/j/93907417286?pwd=czhtaHdnT3pYcHk4QXVBcThsN0F5dz09
https://puc-rio.zoom.us/j/94036192102?pwd=OWlKVjRGU3hWMW9QelYrQWlCUWxiUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/93477663181?pwd=bHpodWd4Z1NPcHlQdmhQMks0WmxrUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/96956215901?pwd=clFLVldLZThqY1JVOHRJanZDd21RZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/96956215901?pwd=clFLVldLZThqY1JVOHRJanZDd21RZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/98777888481?pwd=N0dOeFRSSzlvL1MvOElId2kweDRrdz09
https://puc-rio.zoom.us/j/98777888481?pwd=N0dOeFRSSzlvL1MvOElId2kweDRrdz09
https://puc-rio.zoom.us/j/98777888481?pwd=N0dOeFRSSzlvL1MvOElId2kweDRrdz09
https://puc-rio.zoom.us/j/93928581811?pwd=S0tVQ29nN2tBc210Qm82OVZIdEp1UT09
https://puc-rio.zoom.us/j/96797415756?pwd=ZlBJUm5JM0IwRnd3VlNEdkoxM3BUUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/96797415756?pwd=ZlBJUm5JM0IwRnd3VlNEdkoxM3BUUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/92685009554?pwd=b3dna0xRaUtWT1NyUGVDdHVVaGpjdz09
https://puc-rio.zoom.us/j/91288733644?pwd=VXc2dkRvc1lTVmRJY2xLSGdtZzRmUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/91288733644?pwd=VXc2dkRvc1lTVmRJY2xLSGdtZzRmUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/91288733644?pwd=VXc2dkRvc1lTVmRJY2xLSGdtZzRmUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/98656147814?pwd=UytEY2V4L0gwSy96YnRUVkJwRjY0Zz09
https://puc-rio.zoom.us/j/98656147814?pwd=UytEY2V4L0gwSy96YnRUVkJwRjY0Zz09
https://puc-rio.zoom.us/j/91344001824?pwd=QzhZUjZGRmRTUnFlR1djMzJUd3dUdz09
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Inscrições para a submissão de trabalhos 
para o Congresso Oikos vão até 1º de outubro

Como e quando surgiu o Oikos?
Mariana Lins: Foi uma ideia que nasceu na 
PUC Paraná, mas que se tornou um projeto de 
outras 17 áreas da pastoralidade. A ideia surgiu 
no final de 2019, queríamos fazer um congres-
so focado no Ecumenismo. Com a postergação 
do projeto devido à pandemia em 2021, deci-
dimos trabalhar não só o Ecumenismo, mas 
todos os eixos do pontificado de Francisco, 
incluindo  Educação, Economia, Ecologia. Com 
objetivo de articular de forma mais ampla, tive-
mos a ideia de articular com as outras PUCs e 
com as instituições irmãs. 

Por que vocês decidiram abordar para além 
do Ecumenismo?
Elaine Maria: Ecumenismo sempre foi a busca 
de união entre as igrejas cristãs. Mas o Papa 
conseguiu mudar esta perspectiva, e, hoje, 
quando falamos sobre Ecumenismo, é sobre a 
integração de todas as pessoas de bem, sejam 
elas cristãs ou não. O que importa é se estas 
pessoas buscam dignidade humana para o pró-
ximo e se estão abertas para trabalhar pelo bem 
da casa comum. Ele deu um novo olhar para a 
Economia, Ecologia e Educação também, nada 
mais justo do que trabalhar as outras áreas.
Mariana Lins: O Papa Franciso é muito social 
ao olhar e trazer temas que dialogam com o 
planeta. Ele coloca a pessoa no centro, tanto 
na Educação, quanto na Economia,quanto na 
Ecologia e no Eucumenismo. 

De que forma o catolicismo conversa com es-
ses temas sociais?
Elaine Maria: O catolicismo tem tudo a ver com 
todas as questões que afetam o ser humano. 
A Economia, Educação e Ecologia são pilares 
essencias para a dignidade da pessoa humana, 
por isso, o católico precisa estar nesse espaço 
de saber e de resolução que é o Oikos. O meio 
ambiente, por exemplo, é a casa comum de to-
dos e, se não for um local que proporciona o 
bem-estar humano, é visto como uma proble-
mática para o catolicismo. 
Mariana Lins: A Igreja não é alienada de 
questões sociais, e o católico não pode fi-
car alienado ao que acontece. Esses temas 
são emergentes no mundo, e  Franciso traz 
eles. Ser cristão é amar o ser humano em 
toda sua complexidade e fazer ele ter vida 
em toda sua abundância.

ENTREVISTA //  
ELAINE MARIA E MARIANA LINS

Qual o diferencial do Oikos para outros con-
gressos já realizados antes?
Mariana Lins: É o primeiro congresso pensa-
do por tantas universidades ao mesmo tempo, 
feito a muitas mãos e com muitas identidades. 
Foi pensado para ser múltiplo e alcançar vários 
pontos do país. Além disso, ele é diferente por-
que propõe que a universidade olhe para todas 
essas temáticas que comumente são debatidas 
na sociedade civil. A ideia do Oikos é olhar e 
falar: “E nós como universidade qual é o nosso 
papel?” “E os estudantes que estão se forman-
do, qual o papel dessas pessoas?”. 

Mas afinal, qual o papel da universidade fren-
te aos eixos do pontificado?
Mariana Lins: Não existe palavra melhor do 
que diálogo, quando falamos sobre Franciso é 
sobre diálogo. No Instrumento Labóricos, do-
cumento que dá o Norte para entender o pacto, 
ele fala que um dos princípios para revolucio-
nar é termos o pensamento da juventude que 
o mundo pode mudar.  E aí, cadê os jovens?Na 
universidade.Vamos atrás deles.
Elaine Maria: Em tempos como os atuais, é 
necessário pensar em uma saída que realmen-
te saia da caixa. Papa Franciso fala: “Jovens, 
levantem-se do sofá e pensem em coisas di-
ferentes, claro, sem esquecer das raízes”. O 
papel da universidade é fomentar estes jovens. 

De que forma o Oikos vai incentivar a produ-
ção cientifica dos jovens?
Elaine Maria: Estão abertas oportunidades 
para que qualquer pessoa submeta trabalhos 
com temas que fazem parte do pontificado. 
Além de trabalhos acadêmicos, relatos de expe-
riência ou projetos de extensão também podem 
ser escalados. No final do congresso, todos os 
trabalhos que tiverem o aval do comitê para 
adentrar no congresso serão publicados. Es-
tudantes, professores e funcionários terão uma 
troca muito valiosa de saber. Incluir pessoas a 
esse movimento é uma resposta ao chamado 
que o Papa Francisco fez sobre o pacto educa-
tivo global - ele está convocando pessoas para 
pensarem acerca da educação. As inscrições 
para submeter o trabalho se encerram no dia 1º 
de outubro, no site tem todas as informações. 
Além disso, alunos que assistirem às palestras 
ou submeterem trabalhos ganham certificado 
de horas complementares.

POR GIOVANNA DE LUCAOrganizado por 17 instituições 
católicas brasileiras de Ensino 
Superior, o Congresso Oikos se 
aproxima. O seminário é uma 
reflexão acerca de quatro temas 
decorrentes do pontificado de 
Francisco - Educação, Economia, 
Ecologia e Ecumenismo – e o 
cerne dos encontros é instigar 
a comunidade acadêmica a 
pautar estratégias para garantir 
a dignidade humana dentro das 
temáticas levantadas pelo Papa 
Francisco. Um dos objetivos 
do congresso é incentivar a 
produção científica, e até 1º de 
outubro trabalhos acadêmicos que 
abordem um destes quatro pontos 
levantados pelo Pontífice podem 
ser enviados para a organização. 
Os encontros serão on-line 
nos dias 3, 4 e 5 de novembro. 
Representante da PUC-Rio, 
Elaine Maria, e a representante da 
PUC Paraná, Mariana Lins, dão 
detalhes sobre o Oikos. Para mais 
informações, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.even3.com.br/oikos2021/


4pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

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 24

QUINTA-FEIRA 23

QUARTA-FEIRA 22

SEGUNDA-FEIRA 20

TERÇA-FEIRA 21

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
OFICINAS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

19h. Palestra. Tema: Sobre a estética filosófica e o valor existencial da 
música - A História da recepção de Mozart como um estudo de caso, 
com Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford University). Organização: Departa-
mento de História. Acesse.

20h. Roda de conversa. Tema: A mente, o corpo e os outros. Palestran-
tes: Samuel Cruz (psicanalista clínico) e Patrícia Barros (psicóloga). Me-
diadora: professora Sônia Pucci (CCE). Organização: CCE. Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Mês da Bíblia. Palestrante: Tereza Ca-
valcanti (CEBI/PUC-Rio). Mediador: Flavio José (mestrando em Teologia 
pela PUC-Rio). Organização: Cátedra Carlo Maria Martini/CTCH. Acesse.

18h. Aula Inaugural do curso em Compliance Anticorrupção. Tema: Tra-
jetória e perspectivas do compliance brasileiro. Palestrantes: professor 
Luiz de Andrade (Departamento de Direito). Organização: CCE. Acesse.

18h. Live. Tema: Academies pelo mundo. Palestrantes: Ex-participantes 
da Apple Developer Academy PUC-Rio (percurso do programa para tra-
balhar em empresas ao redor do mundo). Acesse.

18h. Live. Tema: Tecnologia e Memória no Esporte. Palestrantes: Sérgio 
Pugliese (jornalista fundador do Museu da Pelada) e Edson Mauro (radia-
lista e narrador da Globo/CBN). Acesse.

18h. Lançamento do livro Marina C. - Os cristais que dentro tinham. Pa-
lestrantes: professores Eliane Galvão (UNESP) e Vera Tietzmann (UFG). 
Mediadora: professora Rosana Kohl (Departamento de Letras). Organiza-
ção: iiLer - Cátedra UNESCO. Acesse.

18h30. Aula Aberta da Pós-Graduação em Paisagismo Ecológico. Tema: 
Rumo a uma Cidade Verde, Resiliente e Feliz – Biodivercidade. Pales-
trante: Marta Farjado (arquiteta). Mediadora: professora Cecília Herzog 
(Departamento de Arquitetura e Urbanismo). Organização: CCE. Acesse.

19h. Aula aberta. Tema: Contêineres: O Projeto de um Laboratório para 
Pesquisas. Palestrante: Maria José de Mello (Co-autora da 1ª escola sus-
tentável com selo LEED da America Latina e Co- autora do 1ª prédio em 
contêineres, sede da ONG da Onda Verde). Mediação: professor Marcelo 
de Mattos Bezerra (Departamento de Arquitetura e Urbanismo) Organiza-
ção: CCE. Acesse.

19h30. Webinar. Tema: Como obter sucesso em seus produtos digitais - 
cases reais de marcas como Apple, Claro, YouTube, Ipiranga, Fiat, Icatu. 
Palestrantes: Abel Reis, Franco Pieragnoli, Marcio Leibovitch e Marcello 
Póvoa. Organização: IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio. Inscreva-se.

18h. Live Publique-se!. Tema: Produção de textos para a Dignidade 
Re-Vista. Palestrantes: Autores de ar tigos publicados na 12ª edição 
do periódico acadêmico. Mais informações nas redes sociais da Pas-
toral Universitária.

18h. Palestra. Tema: Detecção e Monitoramento de Óleo através de Ima-
gens de Satélite e Técnicas de Deep Learning. Palestrante: professor José 
Bermúdez (BI Master PUC-Rio e pesquisador no Laboratório de Inteli-
gência Computacional - ICA). Transmissão pelo Canal do ICA PUC-Rio. 
Organização: CCE. Acesse.

19h. Palestra. Tema: Saber e Desejo - algumas considerações sobre os 
antigos e os modernos; Amar não é desejar - (re)considerando o discurso 
de Aristófanes em O Banquete e Eros em Homero. Palestrantes: profes-
sores Elsa Buadas (Departamento de Filosofia), Dax Moraes (UFRN) e 
André Malta (USP). Organização: CCE. Acesse.

https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcscuCqqTovG9zVXyEXmJ10xmp7DxVWqXaX
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-(traco)-a-mente,-o-corpo-e-os-outros&nInst=cce
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-do-curso-de-extensao-em--compliance-anticorrupcao:-trajetoria-e-perspectivas-do-compliance-brasileiro&nInst=cce
https://ecoa.puc-rio.br/academies-pelo-mundo
https://ecoa.puc-rio.br/seminario-nutec-tecnologia-e-memoria-no-esporte
https://www.instagram.com/iilerpucrio/
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=quarta-verde:-ciclo-internacional-de-aula-aberta-da-pos-graduacao-em-paisagismo-ecologico-(traco)-rumo-a-uma-cidade-verde,-resiliente-e-feliz:-biodivercidade&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta-conteineres:-o-projeto-de-um-laboratorio-para-pesquisas&nInst=cce
https://conteudo.iag.puc-rio.br/l/etbF96ABF1110
https://www.instagram.com/pastoraluniversitariaanchieta/
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)-deteccao-e-monitoramento-de-oleo-atraves-de-imagens-de-satelite-e-tecnicas-de-deep-learning&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=as-mascaras-de-eros&nInst=cce
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O NEAM TEM 
HISTÓRIA PRA 

CONTAR.

O Núcleo de Estudo e Ação sobre o Menor 
está completando 40 anos. Uma existência 
dedicada à construção do futuro de jovens, 

de projetos transformadores e inclusivos 
através do conhecimento. 

SÃO MUITAS HISTÓRIAS DE VIDA, 
ACOLHIMENTO E ESPERANÇA.

NEAM 40 ANOS.
UMA HISTÓRIA DE ESPERANÇA.


