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MOSTRA BOSQUE
A 12ª Mostra Bosque Cena Experimental PUC-Rio será realizada entre os 
dias 4 e 7 de novembro por meio de encontros on-line no perfil do Facebook. 
No dia 7, domingo, haverá a exibição de filmes durante o Festival Audiovisual 
da Mostra Bosque. Informações no perfil do Instagram @bosque.puc.

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 ou em 10 parcelas exclusivamente no 
cartão de crédito 

Projeto de Arquitetura Sustentável 
Data: 15 de janeiro a 30 de abril de 2022 
Aulas: Sábados, das 8h às 12h 
Valor: 4 parcelas de R$ 722 ou em dez parcelas exclusivamente no 
cartão de crédito 

Técnicas Gráficas & Superfícies: do manual ao digital 
Data: 25 de janeiro a 24 de fevereiro de 2022 
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 8h às 12h 
Valor: 2 parcelas de R$ 512 ou em 10 parcelas no cartão de crédito 

Práticas de Comunicação, Negociação e Mediação para gerenciar 
conflitos 
Data: 13 de novembro a 18 de dezembro
Aulas: Sábados, das 8h30 às 13h30 
Valor: 2 parcelas de R$ 438 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

Alunos com bolsas Filantrópica, PUC e ProUni devem manter os telefones 
atualizados no SGU e os e-mails atualizados 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
SEMANA DESIGN

Terminam no dia 7 de novembro as inscrições para o teste de Nivelamen-
to de Português, que devem ser feitas por meio do Sistema Acadêmico 
do PUC Online (www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas). As provas de 
Compreensão de Texto e de Produção de Texto do Nivelamento de Portu-
guês serão aplicadas na modalidade on-line, no dia 11 de novembro. Para 
mais informações, clique aqui.

NIVELAMENTO DE PORTUGUÊS

PIBID E RP NA PANDEMIA
A Coordenação de Licenciaturas, por 
meio dos Programas PIBID e Resi-
dência Pedagógica, organiza o VII 
Encontro Institucional do PIBID e II 
Encontro Institucional de RP, com o 
tema PIBID e RP: desafios e perspec-
tivas na pandemia e pós-pandemia. O 
encontro será no dia 10 de novembro, 
das 13h às 17h30, na plataforma 
YouTube no canal da Coordenação de 
Licenciaturas da PUC-Rio. O Encontro 
destina-se a estudantes de gradua-
ção e licenciaturas, professores da 
Universidade e da Escola Básica e a 
todos os interessados na formação de 
professores e nos Programas PIBID e 
Residência Pedagógica. Será forneci-
do certificado de participação. Inscri-
ções e informações, clique aqui.

ESTÁGIO BRICS
O BRICS Policy Center, ligado ao Ins-
tituto de Relações Internacionais da 
PUC-Rio, abriu processo seletivo para 
uma vaga de estágio administrativo no 
setor de comunicação. Estudantes de 
graduação em Relações Internacionais, 
Comunicação ou Design, que estejam 
entre o 4º e o 6º período, poderão se 
candidatar. A carga horária é de 20 ho-
ras semanais, o estágio é remunerado, 
e as inscrições encerram no dia 7 de 
novembro. Para participar do processo 
seletivo, os alunos interessados preci-
sam enviar currículo, uma explicação 
sobre o desejo pelo estágio e o histó-
rico escolar da PUC-Rio para o e-mail 
bpc@bricspolicycenter.org com o as-
sunto “estagio bpc”. Para mais infor-
mações, clique aqui.

TRABALHO SOCIAL: A respuc/VRC, em parceria com Instituto TMJ Ro-
cinha, oferece oportunidade de trabalho social para alunos de todos os 
cursos, preferencialmente para moradores da Rocinha. A participação do 
aluno poderá ser considerada Atividade Complementar. Inscrições no site 
www.puc-rio.br/respuc.

DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO: O Núcleo de Estudos sobre Federalis-
mo, Política e Desenvolvimento, do Departamento de Ciências Sociais, 
vai realizar o seminário O Rio de Janeiro no Século XXI: Desafios para um 
Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável nos dias 3, 4 e 5 de novembro. O 
Diretor do Departamento, professor Marcelo Burgos, vai proferir a palestra 
de abertura do encontro, às 11h do dia 3. As palestras serão transmitidas 
no Canal do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Ciências 
Sociais no YouTube.

Nos dias 3, 4 e 5 de novembro haverá a 15ª Semana Design PUC-
-Rio promovida pelo Departamento de Artes & Design, que vai ser 
inteiramente on-line. Serão exibidos projetos de estudantes de gra-
duação e pesquisas de estudantes de pós-graduação. Na edição 
deste ano, a concepção e organização da semana foi uma parceria 
entre o departamento e os órgãos de representação discente de 
Graduação (CRAA – Centro Representativo dos Estudantes de Ar-
tes e Design) e Pós-Graduação (Colegiado Discente PPG-Design). 
Para ver a programação completa, clique aqui.

TEMPOS DE DISRUPÇÃO
O  Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura realizará nos dias 11 e 12 de 
novembro, das 11h às 18h, o II Colóquio do 

Programa do PPGArq com o tema Tempos 
disruptivos: desafios e possibilidades para 

a pesquisa e extensão em arquitetura. A 
professora Angela Gordilho, da Universidade 

Federal da Bahia, vai ministrar a palestra 
inaugural Projetos em movimento de ensino-

pesquisa-extensão na pós-graduação em 
AU: novas práticas disruptivas?. Para assistir, 

clique aqui. Senha: 045053.
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Reitor da PUC-Rio, Padre Josafá, lança livro sobre 
a relação entre meio ambiente e espiritualidade

O que os leitores encontrarão no livro Biomas 
e Espiritualidade? 
Padre Josafá Carlos de Siqueira: Os leitores 
encontrarão neste pequeno livrinho reflexões 
sobre os seis biomas brasileiros, procurando 
trazer para a vida humana e espiritual alguns 
fenômenos que ocorrem na dinâmica geológica 
e biológica destes biomas. Além disso, cada 
reflexão é acompanhada de uma oração. O que 
ocorre nestes biomas não deixa de trazer para 
todos nós lições que ajudam no nosso proces-
so de humanização e crescimento na fé.

Em que aspectos, o senhor espera contribuir 
para um melhor entendimento da sociedade 
para com o meio ambiente?
Padre Josafá: Estamos lançando este pequeno 
livro em duas datas significativas: a primeira é 
o aniversário do autor, que completa no dia 31 
de outubro os seus 70 anos de vida; a segun-
da, é o início da Conferência do Clima (COP26) 
na Escócia. Certamente, além das contribui-
ções éticas, técnicas e científicas que serão 
abordadas nesta conferência, é preciso ter um 
olhar espiritual sobre as realidades de nossos 
biomas e ecossistemas, pois as mudanças no 
clima afetam significativamente a dinâmica dos 
mesmos, com consequências sérias para a so-
ciedade e a biodiversidade.

ENTREVISTA // PADRE JOSAFÁ 
CARLOS DE SIQUEIRA, S.J.

Treze anos depois de lançar o livro Espiritua-
lidade e Meio Ambiente, como o senhor ava-
lia a trajetória da humanidade em relação aos 
cuidados com o planeta?
Padre Josafá: Embora nos últimos anos não 
tenhamos avançado muito, tanto quanto gos-
taríamos, na preservação de nossos biomas, 
é preciso ter um olhar otimista de que ain-
da podemos curar e cicatrizar as feridas que 
provocamos em nosso planeta. Ou mudamos 
os nossos hábitos e costumes, ou pagare-
mos um preço alto pelas escolhas insusten-
táveis que estamos fazendo. Uma ecologia 
integral, envolvendo o social, o ambiental e o 
teológico, conforme nos aler ta a Laudato Si’ 
é algo fundamental.

Quais suas expectativas em relação à Confe-
rência das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas (COP26) em Glasgow, na Escócia?
Padre Josafá: Temos esperança que a Confe-
rência do Clima em Glasgow não resulte em um 
elenco de boas intenções teóricas, e de acordos 
signatários que não conseguem ser aplicados à 
realidade de cada nação, mas em um conjunto 
de compromissos concretos e eficazes. Não 
podemos mais esperar para reverter e buscar 
soluções socialmente mais justas e ecologica-
mente mais sustentáveis. 

O Reitor da PUC-Rio, padre 
Josafá Carlos de Siqueira, S.J., 
lança um novo livro, Biomas 
e Espiritualidade. A obra foi 
apresentada no último domingo, 
dia 31, data do aniversário 
do autor, durante a missa que 
celebra habitualmente na Igreja 
do Sagrado Coração de Jesus. 
Ao completar 70 anos, o Reitor 
da PUC-Rio conta detalhes 
sobre o novo livro, reforça a 
importância do olhar espiritual 
sobre os biomas e compartilha 
as suas expectativas para 
a Conferência do Clima de 
Glasgow (COP-26). Para quem 
estiver interessado em obter um 
exemplar, o livro está disponível 
na Reitoria da Universidade.

POR JOÃO JORGE

Padre Josafá Carlos de Siqueira, S.J.

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.

SEXTA-FEIRA 5

SÁBADO 6

DOMINGO 7

QUINTA-FEIRA 4

QUARTA-FEIRA 3

21 976586094 cce puc-rio

11h. Seminário O Rio de Janeiro no Século XXI: Desafios para um Desenvol-
vimento Inclusivo e Sustentável. Abertura - Tema: Crise e renovação de elites 
políticas no Rio de Janeiro. Palestrante: professor Marcelo Burgos (Diretor do 
Departamento de Ciências Sociais). Mediador: João Carlos Peixe. Organização: 
Departamento de Ciências Sociais. Acesse.

14h. Aula aberta do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Disciplina: Teoria e 
História da Arquitetura III (ARQ1005). Tema: O Brasil na História do Antropoceno. Pales-
trante: José Augusto Pádua (Mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto Univer-
sitário de Pesquisas do Rio de Janeiro).  ID: 962 2016 0447. Senha: 4yiGb4. Acesse.

15h. Mostra Bosque PUC Cena Experimental. Oficina de maquiagem. Convidada: 
Juliana Velasco. Para outras informações, acesse.

16h. Treinamento PressReader. Tema: Mostrar como acessar as publicações e 
aproveitar as funcionalidades da ferramenta. Palestrante: Eulália Soares (Treina-
dora e Consultora da ProQuest - América Latina). Para se inscrever, acesse.

18h. Seminário O Rio de Janeiro no Século XXI: Desafios para um Desenvolvi-
mento Inclusivo e Sustentável. Tema: O Rio de Janeiro no jogo federativo na-
cional. Palestrantes: Aspásia Camargo, Ricardo Ismael e Daniel Silva. Mediador: 
Felipe Pereira. Organização: Departamento de Ciências Sociais. Acesse.

19h. Mostra Bosque PUC Cena Experimental. Abertura. Acesse.

9h30. Seminário O Rio de Janeiro no Século XXI: Desafios para um Desenvolvi-
mento Inclusivo e Sustentável. Tema: Mulheres na política fluminense. Palestran-
tes: Alessandra Monteiro, Luciene Medeiros e Ruth Espínola. Mediador: Marcella 
Coelho. Organização: Departamento de Ciências Sociais. Acesse.

11h15. Seminário O Rio de Janeiro no Século XXI: Desafios para um Desenvolvi-
mento Inclusivo e Sustentável. Tema: Governança e políticas públicas no Rio de 
Janeiro. Palestrantes: Ana Luiza Azevedo, Felipe Pereira, Gustavo Cravo, Lucas 
Nasra e Paula Azem. Mediador: Jayme Lopes. Organização: Departamento de 
Ciências Sociais. Acesse.

13h. Aula aberta. Publicidade agora é outra história. Palestrante: Adilson Xavier 
(publicitário, escritor e roteirista). Organização: professora Cristina Bravo (Depar-
tamento de Comunicação). Acesse.

13h. Mostra Bosque PUC Cena Experimental. Oficina de Street. Convidada: Anny 
Gianoti. Para outras informações, acesse.

16h. Mostra Bosque PUC Cena Experimental. Oficina de Sapateado. Convidada: 
Giulia Calazans. Para outras informações, acesse.

19h. Mostra Bosque PUC Cena Experimental. Bate-papo. Tema: Fotografia. Con-
vidado: Renato Errejota. Acesse.

15h. Mostra Bosque PUC Cena Experimental. Performance Assédio. Para outras 
informações, acesse.

16h. Mostra Bosque PUC Cena Experimental. Bate-papo com Nilda Andrade. Acesse.

19h. Mostra Bosque PUC Cena Experimental. Espetáculo Só se fechar os olhos. 
Para outras informações, acesse.

15h. Mostra Bosque PUC Cena Experimental. Festival Audiovisual. Organização: 
Mostra Bosque. Acesse.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.youtube.com/watch?v=TS6w4Zp8Pes
https://zoom.us/j/96220160447?from=join#success
https://www.instagram.com/bosque.puc/
https://cutt.ly/pressreader
https://www.youtube.com/watch?v=5uXaZ-lps-U
https://www.youtube.com/channel/UCJeMeJCiW_AbH4zxLIZVsYw/featured
https://www.youtube.com/watch?v=LhV3ojQsjhQ
https://www.youtube.com/watch?v=3OY80hFUKIs
https://puc-rio.zoom.us/j/95956202057?pwd=elIwUHVUaUtBYmdWVU5Qc0JhS3QrQT09
https://www.instagram.com/bosque.puc/
https://www.instagram.com/bosque.puc/
https://www.instagram.com/bosque.puc/
https://www.instagram.com/bosque.puc/
https://afofapolifonica.webradiosite.com/
https://www.instagram.com/bosque.puc/
https://www.youtube.com/channel/UCJeMeJCiW_AbH4zxLIZVsYw

