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27 DE SETEMBRO DE 2021

As psicopatologias do trabalho e o autocuidado na identificação do 
sofrimento e da saúde 
Data: 2 a 30 de outubro 
Aulas: Sábados, das 9h às 17h 
Valor: Duas parcelas de R$ 349 ou em 10 parcelas no cartão de crédito 

Transições Democráticas no Século XX 
Data: 20 a 22 de outubro
Aulas: Quarta, Quinta e Sexta-feira, das 19h às 21h 
Valor: Uma parcela única de R$ 499 ou em 6 parcelas no cartão  
de crédito

Comportamento do Consumidor e Estratégia de Marketing
Data: 22 de novembro de 2021 a 24 de janeiro de 2022
Aulas: Segundas-feiras, das 19h às 22h 
Valor: Quatro parcelas de R$ 460 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

É nós - Culturas juvenis na cidade
Data: 11 de outubro a 22 de novembro 
Aulas: Segundas e Quartas-feiras, das 19h às 21h
Valor: Duas parcelas de R$ 412 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

A Nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
Data: 19 de outubro a 14 de dezembro 
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 18h às 20h
Valor: Duas parcelas de R$ 476 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

Aulas ao vivo pela plataforma Zoom.

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

DOAPUC

A Vice-Reitoria Comunitária oferece atendimento com a equipe de Ser-
viço Social destinado a funcionários e professores. O propósito é, por 
meio do espaço de escuta, acolher experiências e dar apoio aos funcio-
nários e professores em tempos de crise social e restrições. Interessa-
dos devem agendar horário pelo telefone (21) 994791545. Os atendi-
mentos poderão ser realizados presencialmente, na VRC, ou, diante da 
pandemia, vir tualmente.

ATENDIMENTO SOCIAL CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

As inscrições para a III Semana de Biologia da PUC-Rio vão até 
dia 22 de outubro. Com o tema 10 anos do curso de Biologia: 
uma comemoração, a semana de palestras, mesas-redondas e 
mostras de trabalhos dos alunos será de 25 a 29 de outubro, com 
todas as atividades transmitidas via YouTube. Haverá palestras 
sobre a história do curso de Biologia na PUC-Rio, além de debates 
sobre Biologia Marinha, Neurociência, Divulgação Científica, Re-
forma do Ensino Médio e Biologia Forense. O encontro é on-line, 
gratuito e aberto a todos. Inscrições, clique aqui. Mais informa-
ções no perfil @biosemanapucrj.

CBA – ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NO SGU/SAU
Alunos com bolsas Filantrópica, PUC e ProUni devem manter tanto os 
telefones no SGU quanto os e-mails sempre atualizados no SAU (www.
puc-rio.br/ensinopesq/academicas), pois eles são os principais meios de 
comunicação com a Coordenação.

A partir de 27 de setembro até dia 1º de novembro, o Doa PUC vai 
arrecadar ajuda financeira para o Instituto LAR, ONG que atende pes-
soas em situação de vulnerabilidade  social com distribuições de refei-
ções, apoio jurídico e empregabilidade. A contribuição será recebida 
por meio de transferência ou depósito para: Banco Bradesco; Agência 
0583; Conta Corrente: 838-9; CNPJ: 29082702/0001-43; Razão Social: 
Instituto LAR – Levante, Ande e Recomece. Para acompanhar o trabalho 
desenvolvido pelo Instituto LAR, além das informações e resultados da 
campanha, uma solicitação deve ser enviada para o e-mail cacc@puc-
-rio.br ou para o WhatsApp (21) 97628-1636.

Em parceria com instituições, a respuc/VRC oferece oportunidades 
aos alunos de graduação da PUC-Rio. O Instituto Reação precisa de 
pessoas para ministrar aulas de Biologia, Física e Matemática, e na 
União das Operárias de Jesus tem vagas de monitor em Português, 
Matemática, 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. A participação do aluno poderá ser considerada Ativida-
de Complementar. Inscrições: www.puc-rio.br/respuc.

RESPUC/VRC

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.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://www.even3.com.br/iiibiosemanapucrio/
http://www.instagram.com.br/biosemanapucrj
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas
http://www.puc-rio.br/respuc
http://www.instagram.com/felinosuniversitariosdomarques
https://bit.ly/3jYlaih
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Parceria da 
PUC-Rio com a 
Arquidiocese, 
Semana das 
Comunidades faz 
reflexão sobre  
as necessidades  
do próximo

Mutirão pela Vida: Por Terra, 
Teto e Trabalho é o tema da 
terceira edição da Semana das 
Comunidades, que ocorrerá de 
27 a 30 de setembro, às 17h. 
Os encontros, promovidos pelo 
convênio entre a Vice-Reitoria 
Comunitária da PUC-Rio e a 
Arquidiocese de São Sebastião do 
Rio de Janeiro, serão realizados 
pela plataforma Zoom. No dia 
27, a abertura será mediada pela 
assistente social Andréa Paiva, da 
VRC, com a participação do Vice-
Reitor para Assuntos Comunitários, 
professor Augusto Sampaio, 
do diretor do Departamento de 
Teologia, padre Waldecir Gonzaga, 
do Vice-Reitor Geral da PUC-Rio, 
padre Anderson Antonio Pedroso, 
S.J., e do Vigário Episcopal para 
Caridade Social, monsenhor 
Manuel Manangão.

ENTREVISTA // AUGUSTO SAMPAIO, 
PADRE WALDECIR GONZAGA E ANDRÉA PAIVA

POR MARIA CLARA AUCAR

O que é a Semana das Comunidades?
Professor Augusto Sampaio: Ela faz parte de 
um convênio que nós temos com a Arquidio-
cese do Rio de Janeiro e a Vice-Reitoria Comu-
nitária participa e oferece toda a infraestrutura 
necessária. Eu acho que é importante, porque a 
PUC-Rio é subordinada à Arquidiocese do Rio 
de Janeiro; a nossa missão é apoiar as ativi-
dades dela, visando sempre o bem comum. 
A participação da VRC tem em vista viabilizar 
estes projetos que são de interesse da Universi-
dade, para a sua identidade e, também, porque 
é uma maneira de oferecer a possibilidade de 
participação dos alunos em alguns eventos. 
Quando a PUC-Rio foi fundada, o objetivo era 
criar uma universidade que tivesse excelência 
acadêmica. Além disto, a ideia era ir além, e 
oferecer aos estudantes uma formação de 
humanismo. Na PUC-Rio, existem vários me-
canismos que fornecem este complemento. 
Fico feliz quando nós somos procurados pela 
Arquidiocese para participar destas iniciativas, 
porque isto faz parte do que a Universidade 
tem, além de excelência acadêmica. Este algo 
tem muito a ver com a Comunitária, que está 
preocupada com os excluídos. A missão da Ar-
quidiocese, por meio das pastorais específicas, 
é olhar para o próximo, para aquele que mais 
necessita, e procurar apoiá-lo. Para mim, estas 
iniciativas estão dentro deste sonho, que se tor-
na realidade quando concretizamos um evento 
desta natureza.
Andréa Paiva: A Semana das Comunidades 
é uma das atividades de um convênio entre a 
Arquidiocese e a PUC-Rio. Em 2018, a partir 

de uma articulação entre o Departamento de 
Teologia, a Pastoral Universitária, dom Joel 
Portella Amado,  monsenhor Manuel Manan-
gão e o padre Marcos Vinícius, que era coor-
denador da Cultura Religiosa, este convênio foi 
criado, mediado pelo Vicariato para a Caridade 
Social. Para materializar o convênio, foi criado 
o SUSTCOM - Sustentabilidade Humana, Social 
e Ambiental das Comunidades, um programa 
interdisciplinar comunitário. Nós dialogamos 
com os departamentos que tenham interesse 
pelas temáticas apresentadas pela Arquidioce-
se a partir do convênio. A Semana das Comuni-
dades é um destes eventos.
Padre Waldecir Gonzaga: A Universidade tem 
no marco referencial, ou seja, naquilo que é 
referência para a sua ação, a promoção hu-
mana. A promoção da vida, do ser humano, 
sem distinção, naquela convivência bonita de 
dentro da Universidade. O voltar-se para as co-
munidades está dentro deste projeto, porque é 
de resgate da vida humana. Nós precisamos 
entender que, às vezes, o que parece ser pou-
co aos olhos de alguém, é este muito, é este 
aproximar-se da Igreja, da Universidade, junto 
às favelas, às comunidades, para que possa-
mos ter promoção da vida humana. A Semana 
das Comunidades é um evento de aproxima-
ção, porque a Universidade promove a vida 
humana todos os dias. É um momento em nos 
reunimos para que possamos refletir juntos e, 
além de celebrar todas as conquistas, projetar 
algumas coisas novas. A Semana está aí para 
consolidar o que já foi conquistado e para indi-
car novos rumos e necessidades. 

AMANDA DUTRA

Augusto Sampaio

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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Qual é o propósito da Semana das Comunida-
des deste ano?
Andréa Paiva: Nós estamos conectados à 
6ª Semana Social Brasileira, e é uma orienta-
ção da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil(CNBB) para a ação pastoral no Brasil. 
Em 2019, nós encerramos a primeira edição da 
Semana das Comunidades com o lançamento 
da 6ª Semana Social Brasileira, aqui no Rio de 
Janeiro, que é esta ação nacional da CNBB que, 
neste ano, propõe o Mutirão Pela Vida: Por Ter-
ra, Teto e Trabalho. Este é o propósito da Sema-
na que será de 27 a 30 de setembro. 
Padre Waldecir Gonzaga: Estes momentos são 
sempre de formação, de informação e de troca 
de experiências. Este tripé nos ajuda no proces-
so de formação de consciência, que não é como 
formação de opinião. Formação de consciência 
requer tempo e dedicação; é educacional. Quan-
do entramos em temas como este – de terra, 
teto e trabalho –, nós lidamos com as popu-
lações mais fragilizadas. Nós lidamos com as 
pessoas das comunidades e com a população 
que mais clama e grita aos nossos olhos, que 
é aquela que foi para a rua. É um guarda-chuva 
que quer dar sinais de esperança para quem se 
encontra em situações de desespero. É, tam-
bém, uma busca de se fazer parcerias em todas 
as direções possíveis com homens e mulheres 
de boa vontade - com quem tem fé e com quem 
não tem; com quem tem fé em diferentes religi-
ões; com pessoas que queiram trabalhar pelo 
bem comum, como diz o Papa Francisco.

Qual será a contribuição da PUC-Rio?
Padre Waldecir Gonzaga: O fato de a PUC-Rio 
se preocupar e ter isto no seu marco referencial, 
como nós temos aqui, já é algo importante. A 
Universidade tem pessoas muito bonitas na 

capacidade, na gratuidade, na disponibilidade, 
pessoas que sabem estender a mão. Quando 
pegamos estes ganchos e vemos que a PUC-
-Rio, por ser uma Universidade católica confes-
sional, tem a preocupação do resgate, a par-
tir dos princípios éticos cristãos, vemos uma 
somatória. A colaboração da PUC-Rio é total e 
fundamental, porque coloca a estrutura e todo o 
seu pessoal. Ela abraça com carinho. 

Professor Augusto Sampaio: Nós vivemos um 
mundo espetacular na Universidade, gerando 
conhecimento e grandes pesquisas. Às vezes, 
falta à sociedade e, principalmente às universi-
dades, uma visão maior da realidade. Eu acho 
que convênios como este são uma espécie de 
radar. E, se nós não pensarmos na Terra - e a 
Universidade tem uma área muito dedicada ao 
meio ambiente – e com o cuidado com a Terra, 
as consequências afetarão pobres, ricos e mi-
lionários. Se não pensarmos no teto, a popula-
ção de rua aumentará. Em relação ao trabalho, 
pensamos em soluções que permitam a esta 
população ser útil à sociedade, trabalhando. A 
Igreja, pela Pastoral da Caridade, traz uma rea-
lidade que muita gente não conhece. Esta ex-
tensão universitária, que resulta em pesquisa, 
é a solução para a humanidade, para os países 
subdesenvolvidos, que precisam disto. É muito 
útil para a própria Universidade, que é uma Pon-
tifícia Católica e precisa ter esta conexão per-
manente com uma realidade que, muitas vezes, 
as universidades ficam distantes. Esta provoca-
ção da Arquidiocese nos obriga a pensar e isto 
faz parte da nossa missão.

Andréa Paiva

Padre Waldecir Gonzaga

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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SEXTA-FEIRA 1º

QUINTA-FEIRA 30

QUARTA-FEIRA 29

SEGUNDA-FEIRA 27

TERÇA-FEIRA 28

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
OFICINAS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

SÁBADO 2

19h. Bate-papo de Manutenção. Tema: Sistema de gestão Integrado 
como aporte a engenharia de manutenção. Palestrante: Carlos de Souza 
(engenheiro civil). Mediador: professor Newton Miguel (UFRJ). Organiza-
ção: CCE. Acesse.

20h. Roda de conversa. Tema: Psicossomática Psicanalítica - Quando o 
corpo é a marca e a causa da exclusão. Palestrantes: Samuel Cruz (psica-
nalista clínico) e Patrícia Barros (psicóloga). Mediadora: professora Sônia 
Pucci (Departamento de Psicologia). Organização: CCE. Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Ano Inaciano - desafios e perspectivas 
para as universidades confiadas aos jesuítas. Palestrante: Padre Ander-
son Antônio (Vice-Reitor Geral da PUC-Rio). Mediadora: Elaine Azevedo 
(graduanda em Teologia). Organização: CTCH. Acesse.

18h. Diálogos com Café. Tema: Biodesign - Novas fronteiras tecnológi-
cas. Palestrantes: professor Jorge Lopes (Departamento de Artes & De-
sign), e os médicos Flávia Lopes (DASA) e Heron Werner Jr. (especialista 
em Medicina Fetal). Mediador: professor Gustavo Robichez (Coordenador 
de EAD da PUC-Rio). Participação: Ricardo Lagares (Presidente da AAA). 
Organização: ECOA PUC-Rio. Acesse.

11h. Webinar Startups do Gênesis. Tema: Vamos falar sobre legaltechs? 
Palestrante: João Cantuária (head comercial da empresa Sem Processo 
- hub de soluções jurídicas). Organização: Instituto Gênesis. Instagram: 
@institutogenesis

17h30. Seminário Religião e Ciência. Tema: Freud e o sentido da vida 
- psicanálise e logoterapia. Palestrante: padre Ricardo Torri de Araujo, 
S.J. (Departamento de Psicologia). Organização: Centro Loyola de Fé e 
Cultura. Acesse.

18h30. Quarta Verde - Aula Aberta em Paisagismo Ecológico. Tema: Gen-
tileza Urbana como ação na paisagem da cidade. Palestrante: André Gra-
ziano (arquiteto). Mediadora: professora Cecília Herzog (Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo). Organização: CCE. Acesse.

19h30. Circular Economy Innovation Forum. Tema: Innovation in Food 
Waste Management. Palestrantes: Julia Ries (TerraForm Kitchen), pro-
fessor Fariba Dehghani (Diretor, Centre for Advanced Food Enginomics, 
University of Sydney) e Pablo Juliano (Group Leader of Food Proccessing 
and Supply Chains, CSIRO). Moderador: Shirley Coutinho (Agência PUC-
-Rio de Inovação). Organização: ECOA PUC-Rio. Acesse.

18h. Bate-papo. Academies no mercado. Tema: Como é sair da Academy 
e do ambiente universitário para grandes empresas do mercado mundial. 
Palestrantes: ex-participantes de diferentes áreas da Academy. Organiza-
ção: ECOA PUC-Rio. Acesse.

18h. Palestra. Tema: Deep Learning for Self-Driving Cars. Palestrante: pro-
fessor Smith Arauco (BI MASTER PUC-Rio). Organização: CCE. Acesse.

19h. Palestra. Tema: As Máscaras de Eros. Palestrantes: professores Lu-
ísa Buarque (Departamento de Filosofia PUC-Rio), Lettícia Leite (UNB) e 
Tatiana Ribeiro (UFRJ). Organização: CCE. Acesse.

8h30. Workshop. Tema: Carreira na área de cosméticos. Palestrantes: 
Sandro Henich (químico), Fernanda Marques (engenheira de materiais), 
Bruna Conrado (engenheira química), Scheila Alves (química), Ana Nery 
(química), Renata Andreoni (química), Mayara Tibério (química), Gabriela 
Mastelaro (farmacêutica), Marília Tamaki (farmacêutica) e Tânia Andrade 
(farmacêutica). Organização: CCE. Acesse.

https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo-de-manutencao:-sistema-de-gestao-integrado-como-aporte-a-engenharia-de-manutencao&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll?nInst=cce
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://ecoa.puc-rio.br/dialogos-com-cafe
http://www.instagram.com/institutogenesis
https://puc-rio.zoom.us/j/92638097028?pwd=R1E3cFlDVDZEeDg2ZEJHNnZiRkpwUT09#success
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)-gentileza-urbana-como-acao-na-paisagem-da-cidade&nInst=cce
http://circulareconomyforum.net
https://ecoa.puc-rio.br/academies-no-mercado
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)-deep-learning-for-self(traco)driving-cars&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=as-mascaras-de-eros&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=workshop:-carreira-na-area-de-cosmeticos&nInst=cce

