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25 DE OUTUBRO DE 2021

RESPUC/VRC

OPORTUNIDADES

A respuc/VRC, em parceria com Instituto TMJ Rocinha, oferece oportu-
nidade para trabalho voluntário destinado a alunos de todos os cursos, 
preferencialmente, de Pedagogia, Letras, Engenharia, Administração e 
Design. A participação do aluno poderá ser considerada como Atividade 
Complementar. Inscrições: www.puc-rio.br/respuc.

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.

Desenhos do Cotidiano - Lendo o mundo ao seu redor 
Data: 27 de outubro a 24 de novembro 
Aulas: Quartas-feiras, das 18h30 às 21h30 
Valor: Uma parcela única de R$ 675 ou em 10 parcelas no cartão de crédito 

Impactos da Lei da Liberdade Econômica sobre o Direito dos 
Contratos 
Data: 2 de fevereiro a 13 de abril de 2022 
Aulas: Segundas e Quartas-feiras, das 19h às 22h 
Valor: Três parcelas de R$ 344 ou em 10 parcelas no cartão de crédito 

UX Strategy - Estratégia para Projetos em UX 
Data: 27 de novembro a 11 de dezembro
Aulas: Sábados, das 9h às 13h 
Valor: Parcela única de R$ 884 ou em 10 parcelas no cartão de crédito 

(Re)Descobrindo o continente africano 
Data: 6 de janeiro a 3 de fevereiro de 2022
Aulas: Quintas-feiras, das 18h às 22h 
Valor: Parcela única de R$ 369 ou em 10 parcelas no cartão de crédito 

Rastreio de sinais do transtorno do espectro autista em crianças 
Data: 5 de novembro a 10 de dezembro de 2021 
Aulas: Sextas-feiras, das 17h às 20h 
Valor: Duas parcelas de R$ 198 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

O NOAP preparou três oficinas de apoio ao processo de produção tex-
tual: pontuação (terça-feira, 26 de outubro, das 13h às 15h), paráfrase 
(quinta-feira, 28 de outubro, das 13h às 15h) e crase (terça-feira, 9 de 
novembro, das 13h às 15h). O link do Zoom para participar vai ser en-
caminhado diretamente ao aluno após a inscrição ser confirmada. Os 
encontros serão com a professora Meg Amoroso Mesquita, do Departa-
mento de Letras. As inscrições podem ser feitas aqui.

OFICINAS 
DE TEXTO

ENTREVISTA PÁGINA 2 

O Vice-Reitor Comunitário, Augusto Sampaio, e o Coordenador do 
SESMT PUC-Rio, Alvaro Rodrigues, contam detalhes sobre as di-
retrizes e condutas que regulamentam o acesso ao campus Gávea 
e demais unidades da PUC-Rio, cujo objetivo é diminuir o risco de 
contaminação dentro do Campus durante o retorno progressivo 
das atividades administrativas. As medidas incluem o uso do cra-
chá para professores e funcionários com dados sobre o esquema 
vacinal contra a Covid-19.

Vulnerabilidade Social

Até 1º de novembro, o DoaPUC arrecada ajuda 
financeira para o Instituto LAR, que apoia pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. A ONG distribui 
refeições, oferece apoio jurídico e auxilia na busca por 
empregos. A contribuição pode ser por transferência 
ou depósito na conta corrente do Banco Bradesco - Ag 
0583 - c/c 838-9. CNPJ: 29082702/0001-43. Razão 
Social: Instituto LAR – Levante, Ande e Recomece. 
Para acompanhar o trabalho do Instituto LAR, envie 
uma mensagem para a CACC pelo e-mail cacc@puc-
rio.br ou pelo WhatsApp (21)97628-1636.

POIÉSIS DE ARQUIVO
O seminário Poiésis de Arquivo: entre intervenção e conservação termina 
no dia 28 de outubro. Na conferência, organizada pela PUC-Rio, CEFET-
-RJ e UFF, diversas universidades do país apresentarão pesquisas a partir 
de diferentes perspectivas contemporâneas. As inscrições podem ser 
feitas nos links abaixo:
Mesa 7. Arquivos invisíveis
Mesa de Encerramento

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/respuc
https://iag.puc-rio.br/wp-content/uploads/2021/09/Edital-Financas-IAG-2021-15-09-2021.pdf
http://estagio.editoragloboeradio.com.br/
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://forms.gle/abX3SZhYznZpKuYD6
https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-7-arquivos-invisiveis
https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-de-encerramento
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PUC-Rio adota medidas 
sanitárias por segurança 
no retorno progressivo das 
atividades administrativas

Ao iniciar o processo de retorno 
progressivo das atividades admi-
nistrativas, a PUC-Rio implantou 
uma série de diretrizes e condutas. 
E para garantir a segurança sani-
tária da comunidade, o Serviço de 
Engenharia de Segurança e Medici-
na do Trabalho (SESMT PUC-Rio), 
vinculado à Vice-Reitoria Comu-
nitária, elaborou regras que regu-
lamentam o acesso ao campus 
Gávea e demais unidades da Uni-
versidade. Entre as medidas, está 
a apresentação do comprovante de 
vacinação contra a Covid-19 por 
meio digital ou impresso. Para fa-
cilitar a entrada no campus, a dire-
ção da Universidade criou também 
o crachá do serviço de medicina 
ocupacional, com o registro da 
situação vacinal de cada funcioná-
rio. Para obter o crachá, é preciso 
enviar o comprovante de vacinação 
por aqui. O Vice-Reitor Comunitá-
rio, professor Augusto Sampaio, 
e o coordenador do SESMT PUC-
-Rio, o médico Alvaro Rodrigues, 
contam mais detalhes sobre as 
novidades no acesso ao campus.

Quais são as rotinas estabelecidas para o 
retorno gradual da frequência ao campus da 
PUC-Rio? 
Augusto Sampaio e Alvaro Rodrigues: 
A entrada no Campus da PUC-Rio, e em 
todas as unidades externas, só ocorrerá 
com a medição de temperatura, aplicação 
de álcool gel ou 70%, verificação do 
uso correto da máscara e apresentação 
do comprovante de vacinação (dose 
única, duas ou três doses), por meio da 
caderneta de vacinação, do aplicativo 
Conect SUS (impresso ou no celular), 
ou com apresentação do crachá com  
car teira emitida pelo Serviço de Medicina 
Ocupacional. Todas as unidades da 
Universidade já foram mapeadas com 
o distanciamento mínimo de um metro, 
necessário para um trabalho seguro. Além 
disso, foram afixados em todo o Campus 
as informações visuais sobre os cuidados 
que devem ser seguidos por toda a 
comunidade, além de totens com álcool gel 
espalhados pelo Campus e orientação aos 
depar tamentos para o uso de dispensers de 
álcool gel ou borrifadores de álcool 70%.

ENTREVISTA // AUGUSTO SAMPAIO  
E ALVARO RODRIGUES

Por que elas são importantes?
Augusto e Alvaro: Para que haja um ambiente 
seguro neste retorno e para diminuir a 
possibilidade de contaminações dentro das 
dependências da Universidade.

Há relatos de resistência ao cumprimento 
das medidas? Como é contornado o 
problema?
Augusto e Alvaro: Até agora foram muito 
poucos relatos, que são encaminhados 
ao Serviço de Medicina Ocupacional para 
análise e solução.

Por que a PUC-Rio decidiu criar um crachá 
do serviço de medicina ocupacional? 
Augusto e Alvaro: Para facilitar a entrada 
nas dependências da Universidade com a 
identificação da vacinação, que está afixada 
na carteira com dose única, duas ou três 
doses de fácil identificação (estão grifadas 
em vermelho), estas informações da vacina 
são lançadas no prontuário do funcionário ou 
professor para controle da saúde de todos 
e com vistas a um levantamento futuro em 
relação a imunização dentro da PUC-Rio. 

POR JOÃO JORGE

Augusto Sampaio

AMANDA DUTRA

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://sgu.rdc.puc-rio.br/SGUWeb/protocolo/WLoginProtocoloGenerico.aspx?p=&idCC=19
http://sgu.rdc.puc-rio.br/SGUWeb/protocolo/WLoginProtocoloGenerico.aspx?p=&idCC=19
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CAMINHOS PARA ENCONTRAR
A ALEGRIA DE VIVER

Coordenação e mediação:
Patricia Magacho

CAMINHOS
Dando sequência a série de encontros Caminhos, promovida
pelo Programa Equilibrium, vamos à quarta conversa:

Uma conversa com Prof. Maurício Fernandes, da Pastoral
Universitária, sobre motivação e amor próprio.

Dia 27 de Outubro.
No Zoom, às 15h.

Augusto: As empresas parceiras que têm 
funcionários dentro da Universidade também 
estão enviando essas mesmas informações 
para confecção de um crachá que está 
formatado com uma tarja vermelha com o 
nome da empresa.
Alvaro: Estou na PUC-Rio há 20 anos, o 
professor Augusto Sampaio há 53 anos, 
e diferentemente de outras empresas, as 
pessoas não usam a carteira funcional para 
se identificar. Diante disso, vimos nesta 
iniciativa uma oportunidade para iniciarmos 
uma mudança de conduta em relação a esta 
identificação.

Como está a adesão dos professores 
e funcionários ao pedido de  envio dos 
comprovantes de vacinação pelo protocolo 
eletrônico? 
Augusto e Alvaro: Em menos de três horas após 
o envio do e-mail, já tínhamos aproximadamente 
350 protocolos.

Qual a importância de comprovar vacinação 
para frequentar o campus da PUC-Rio?
Augusto e Alvaro: Reafirmamos que as 
medidas têm como objetivo diminuir o risco 
de contaminação dentro do Campus, não 
só dos funcionários e professores, como de 
todos os colaboradores e até frequentadores 
assíduos ou os transeuntes que atravessam o 
nosso campus.Alvaro Rodrigues

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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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 25

TERÇA-FEIRA 26

20h. Roda de conversa. Tema: Psicossomática Rosa - O sagrado fe-
minino. Palestrantes: Patrícia Barros (psicóloga), Duda Febrone (pes-
quisadora UFMG) e Maria Góes (doutoranda em Psicologia Social). 
Mediadora: professora Sonia Pucci (Departamento de Psicologia). Or-
ganização: CCE. Acesse.

13h. Oficina de Escrita. Tema: Apoio ao processo de produção textual. 
Organizadora: professora Meg Amoroso Mesquita (Departamento de Le-
tras). Organização: NOAP. Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Círio de Nazaré. Palestrante: Marcos Va-
lério Lima (jornalista). Mediadora: Irmã Samillis Castro (graduanda em 
Teologia pela PUC-Rio). Organização: CTCH. Acesse.

18h. Live. Tema: O estudo da autoconsciência em uma abordagem neu-
rocientífica. Palestrante: professor Daniel Mograbi (Departamento de 
Psicologia). Mediador: Gustavo Robichez (fundador do ECOA PUC-Rio). 
Organização: ECOA PUC-Rio. Acesse.

QUINTA-FEIRA 28

QUARTA-FEIRA 27
18h. Webinar. Tema: Acelerando a inovação com Corporate Venture. Pa-
lestrantes: Hudson Mendonça (economista), Ricardo Moraes (gestor de 
Venture Capital) e professor Fábio Paula (IAG). Organização: IAG. Acesse.

18h30. Quarta Verde. Tema: Arte, Ciência, Expressão, valores - como 
resgatar a glória da flor dente-de-leão. Palestrante: David Maddox (diretor 
da The Nature of Cities). Mediadores: Cecília Herzog (paisagista) e pro-
fessor Pierre-André Martin (Departamento de Arquitetura e Urbanismo). 
Organização: CCE. Acesse.

13h. Oficina de Escrita. Tema: Apoio ao processo de produção textual. 
Organizadora: professora Meg Amoroso Mesquita (Departamento de Le-
tras). Organização: NOAP. Acesse.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
BATE-PAPOS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-psicossomatica-rosa-(traco)-o-sagrado-feminino&nInst=cce
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyI5aKBZ9zQoE4bLMseeNDVv8C19ELiYO6GEPD45Tvy3RHBw/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://ecoa.puc-rio.br/o-estudo-da-autoconsciencia-em-uma-abordagem-neurocientifica
https://conteudo.iag.puc-rio.br/l/EBho1cABF1178
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=quarta-verde:-ciclo-internacional-de-aula-aberta-da-pos-graduacao-em-paisagismo-ecologico-(traco)-arte,-ciencia,-expressao,-valores:-como-resgatar-a-gloria-da-flor-dente(traco)de(traco)leao&nInst=cce
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyI5aKBZ9zQoE4bLMseeNDVv8C19ELiYO6GEPD45Tvy3RHBw/viewform
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DIA 1 -  27/10

DIA 3 - 29/10 

DIA 2 -  28/10 

Organização:

Apoio:

A conferência SDSN 2021 vai tratar do tema

“Economia Circular: recuperação sustentável

pós-pandemia” em três dias de debates via

zoom.

 

Confira a programação completa:

Circularidade na indústria

Circularidade no território

Perspectiva legal para a

economia circular

Soluções Inovadoras

Abertura

Trajetória da economia

circular no Brasil 

SDSN BRASIL - 2021

ECONOMIA CIRCULAR: RECUPERAÇÃO

SUSTENTÁVEL PÓS-PANDEMIA.

CONFERÊNCIA ANUAL

27, 28 E 29 DE OUTUBRO 

DAS 11H ÀS 13H, ONLINE

Inscrições em http://sdsnbrasil.nima.puc-rio.br/

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

