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18 DE OUTUBRO DE 2021

SEMANA TEOLÓGICA

OPORTUNIDADES

Fratelli Tutti: Caminhos e desafios para a fraternidade universal é o tema 
da Semana Teológica de 2021, que ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de ou-
tubro, às 8h30. O seminário é um momento de encontro e de reflexão teo-
lógica, a partir de temas voltados para a atualidade eclesial e acadêmico-
-social. A organização é da PUC-Rio e do Instituto Teológico Franciscano 
(ITF). Para participar das reuniões, clique aqui.

Alunos com bolsas Filantrópica, PUC e ProUni devem manter os telefo-
nes atualizados no SGU e os e-mails corretos no SAU (www.puc-rio.br/
ensinopesq/academicas), pois estes são os principais meios de comuni-
cação com a Coordenação.

CBA – ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NO SGU/SAU

POIÉSIS DE ARQUIVO

O seminário Poiésis de Arquivo: entre intervenção e conservação 
continua nos dias 21 e 28 de outubro. Uma parceria da PUC-Rio, 
CEFET-RJ e UFF, a conferência terá a participação de diversas 
universidades do país, que apresentarão pesquisas a partir de 
diferentes perspectivas contemporâneas. Inscrições podem ser 
feitas nos links abaixo:
Mesa 5. Gestos, corpo, arquivo
Mesa 6. Poéticas do documento
Mesa 7. Arquivos invisíveis
Mesa de Encerramento.

VAGA PARA DOCENTE
Está aberto o edital para seleção de professor(a) de Finanças, para atuar 
nos cursos de Graduação, Extensão e Pós-Graduação do Departamento 
de Administração. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro, 
pelo e-mail zeni@iag.puc-rio.br. Para mais informações, clique aqui.

OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO
Editora e Sistema Globo - As inscrições para o Programa de Estágio 2022 
da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio estão abertas até o dia 30 
de outubro. O processo seletivo abrange vagas para  redações dos jor-
nais O GLOBO e Extra, das rádios CBN, Rádio Globo e BHFM, das revistas 
e de áreas corporativas, como tecnologia, comercial, marketing, jurídico 
e financeiro. Para mais informações, clique aqui.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
A Coordenação Central de Extensão (CCE) está com uma vaga de es-
tágio em TI aberta para alunos de graduação da PUC. Para a oportuni-
dade, é desejável conhecimento em desenvolvimento de sistemas Web 
com C#. Serão 20 horas semanais, com horário flexível em regime de 
home office e bolsa de R$ 780. Interessados devem enviar o currículo 
para caio@cce.puc-rio.br.

19h. Bate-Papo de Manutenção. Tema: A gestão de manutenção no contexto 
do sistema integrado de SMS. Palestrante: Newton Miguel (médico do traba-
lho). Mediador: professor Carlos Almeida (CCE). Organização: CCE. Acesse.

20h. Roda de conversa. Tema: Psicossomática Rosa - A oralidade em 
tempos de pandemia. Palestrantes: Patrícia Barros (psicóloga) e Duda 
Febrone (pesquisadora na UFMG). Mediadora: professora Sonia Pucci 
(Departamento de Psicologia). Organização: CCE. Acesse.

18h30. Quarta Verde - Aula Aberta da Pós-Graduação em Paisagismo 
Ecológico. Tema: A visão de cidades biofílicas. Palestrante: professor Tim 
Beatley (Universidade da Virgínia – EUA). Mediadora: Cecília Herzog (pai-
sagista urbana). Organização: CCE. Acesse.

18h. Aula Aberta do curso de extensão em A Nova Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD). Tema: Privacidade e proteção de dados no 
Brasil - regulação, perspectivas e desafios. Palestrante: Rafael Zanatta 
(diretor da Data Privacy Brasil). Organização: CCE. Acesse.

9h. Palestra. Viver Criativo II - Winnicott convida. Tema: Abertura e Mesa 1 
– A criatividade e a criação. Palestrantes: professores Júlio Diniz (Decano 
CTCH) e Luiz Roberto Cunha (Decano CCS), Alexandre Montaury (Diretor 
Departamento de Letras e Artes Cências), Edgar Lyra (Diretor Departa-
mento de Filosofia), Luciana Pessoa (Diretora Departamento de Psicolo-
gia), Tatiana Siciliano (Diretora Departamento de Comunicação Social). 
Organização: Departamento de Psicologia. Inscrições, clique aqui.

11h30. Palestra. Viver Criativo II - Winnicott convida. Tema:  Lançamento 
de livro A nova infância em análise, de Celso Gutfreind. Organização: De-
partamento de Psicologia. Inscrições, clique aqui.

12h. Palestra. Viver Criativo II - Winnicott convida. Tema: Mesa 2 – A criativida-
de entre a literatura e a política: Winnicott convida Clarice Lispector e Hannah 
Arendt. Coordenação: professora Luiza Buarque de Holanda (Departamento de 
Filosofia). Organização: Departamento de Psicologia. Inscrições, clique aqui.

19h. Aula Aberta do curso de extensão em Beatles - História, Arte e Le-
gado. Tema: Let it Be (1970) X Get Back (2021). Convidados: Alan Panza 
(músico), professor Rafael Rusak (Departamento de Comunicação Social) 
e Leonardo Conde (analista de sistemas). Organização: CCE. Acesse.

AGENDA  DA SEMANA
  SEGUNDA-FEIRA, 18

  QUINTA-FEIRA, 21

  QUARTA-FEIRA, 20

  SEXTA-FEIRA, 22

  SÁBADO, 23
9h30. Palestra. Viver Criativo II - Winnicott convida. Tema: Mesa 3. Des-
culpe o auê – Rita Lee e a busca pelo espaço potencial. Coordenação J. 
Landeira-Fernandes (Psicologia). Organização: Departamento de Psicolo-
gia. Inscrições, clique aqui.

11h30. Palestra. Viver Criativo II - Winnicott convida. Tema: Mesa 4 – O olhar 
e o corpo na obra de Francis Bacon. coordenação: Fernanda Souza Leão 
(SPRJ). Organização: Departamento de Psicologia. Inscrições, clique aqui.
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PUC-Rio realiza Conferência Anual 2021 da Rede 
de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável

Economia Circular: recuperação 
sustentável pós-pandemia é 
o tema da Conferência Anual 
2021 da Rede de Soluções para 
o Desenvolvimento Sustentável 
(SDSN Brasil), que vai ser realizada 
nos dias 27, 28 e 29 de outubro. 
Sediado pela PUC-Rio desde 
2019, o encontro tem como 
objetivo organizar as metas do 
desenvolvimento sustentável no 
Brasil. A conferência vai contar 
ainda com a presença de nomes 
importantes do mercado, como o 
professor Sérgio Besserman, líder 
do Conselho de Liderança da SDSN 
Brasil, para ampliar o diálogo com 
a academia. O diretor do Nima 
e coordenador da SDSN Brasil, 
professor Luiz Felipe Guanaes, e a 
assessora técnica do Nima, Melissa 
Casacchi, contam mais detalhes do 
evento deste ano.

O que é Economia Circular?
Guanaes e Melissa: Numa perspectiva abran-
gente a relação entre a sociedade e a natureza se 
dinamiza e se constrói na dimensão econômica e 
suas enormes ramificações. Numa visão sistêmica 
o resultado de todo o processo deveria ser zero, 
não gere lixo ou perda de energia. Neste contexto a 
Economia Circular é um conceito que visa dissociar 
crescimento econômico do uso indiscriminado de 
recursos naturais e de impactos ambientais. A EC 
aborda a cadeia produtiva desde o design de pro-
duto até a implementação de modelos de negócios 
de serviços inovadores e colaborativos nos quais 
se exclui a ideia do resíduo descartado, este deve 
se tornar recurso em uma nova cadeia produtiva.

Como as práticas e diretrizes da Economia 
Circular podem ajudar a sociedade no cená-
rio pós-pandemia?
Guanaes e Melissa: A pandemia trouxe visibilida-
de para grandes questões da sociedade atual, entre 
elas a forma como utilizamos os recursos naturais. 
Foi colocado em xeque o modelo atual da relação 
homem x natureza como elementos distintos e 
não como partes de um mesmo ecossistema. A 
EC traz uma abordagem que busca equilibrar esta 
relação. Da mesma maneira que entende o de-

ENTREVISTA // LUIZ FELIPE GUANAES 
E MELISSA CASACCHI

Luiz Felipe Guanaes e Melissa Casacchi

senvolvimento econômico como necessário para 
a humanidade, propõe que repensemos a forma 
como produzimos e que consumimos. Na nature-
za não há geração de resíduos, tudo acontece por 
meio de metabolismos cíclicos, há regeneração. 
Assim também devemos pensar nosso sistema 
industrial. Temos uma grande oportunidade de 
mudança neste momento pós-pandemia.

A conferência deste ano vai contar com no-
mes do mercado? Qual a importância do con-
tato destes profissionais com a academia?
Guanaes e Melissa: Sim. Um dos objetivos da 
rede é ampliar o diálogo entre a academia e o mer-
cado; dar visibilidade para os resultados profícuos 
do trabalho conjunto destes dois segmentos. A 
indústria está passando por um período de grande 
transformação, por exemplo, a área de energias 
renováveis e a indústria metalúrgica. Estão sujei-
tos a uma clientela mais rigorosa e a mecanismos 
financeiros que requerem responsabilidade socio-
ambiental corporativa. A pesquisa e a inovação 
tecnológica, em sua grande parte desenvolvidas 
dentro dos centros de pesquisa, são o caminho 
para alcançar este novo modelo. É fundamental, 
para desenvolvimento local, ampliarmos cada vez 
mais a relação indústria e academia.

O que é a Rede de Soluções para o Desenvol-
vimento Sustentável no Brasil (SDSN Brasil)?
Luiz Felipe Guanaes e Melissa Casacchi: A 
SDSN Global visa operacionalizar no mundo 
real os objetivos de desenvolvimento susten-
tável ODS da ONU. A SDSN Brasil organiza e 
dinamiza esses objetivos no contexto brasi-
leiro e representa a união de membros com o 
objetivo comum de mobilizar conhecimentos 
técnicos e científicos da academia, da so-
ciedade civil e do setor privado no apoio de 
soluções para problemas de desenvolvimen-
to sustentável.

Qual a importância da parceria entre a PUC-Rio e 
a SDSN Brasil para a comunidade universitária?
Guanaes e Melissa: A atualidade exige que 
busquemos soluções complexas e multidisci-
plinares para os grandes desafios contemporâ-
neos que podem ser sintetizados nos 17 ODS 
defendidos pela ONU. Neste sentido o SDSN 
Brasil ser coordenado pela PUC-Rio estimu-
la professores a trabalharem em temas mais 
transversais e interconectados, o que por capi-
laridade estimula e provoca o alunato a se en-
gajar e contribuir para que tenhamos um futuro 
harmonioso para a casa comum.
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