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PROGRAMAS 

PIBID

Excel Avançado 
Data: 22 de novembro a 13 de dezembro de 2021 
Horário: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h 
Valor: Duas parcelas de R$ 266 ou em 10 vezes no cartão de crédito

A Química do Cabelos Descomplicada 
Data: 5 de janeiro a 8 de março de 2022 
Horário: Curso assíncrono. Haverá um encontro ao vivo, pela plataforma 
Zoom, no dia 8 de março de 2022, das 19h às 21h. 
Valor: Três parcelas de R$ 115 ou em 10 vezes 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

O  Programa de Pós-graduação em Arquitetura vai promover nos dias 11 
e 12 de novembro, das 11h às 18h, o II Colóquio do Programa do PPGArq 
que terá como tema Tempos disruptivos: desafios e possibilidades para 
a pesquisa e extensão em arquitetura. A professora Angela Gordilho, da 
Universidade Federal da Bahia, ministrará a palestra inaugural Projetos 
em movimento de ensino-pesquisa-extensão na pós-graduação em AU: 
novas práticas disruptivas?. Para assistir, clique aqui.  Senha: 045053.

CURSO DE EXTENSÃO ON-LINE

TEMPOS DE DISRUPÇÃO

O VII Encontro Institucional do PIBID e II Encontro Ins-
titucional de RP, com o tema PIBID e RP: desafios e 
perspectivas na pandemia e pós-pandemia, será no dia 
10 de novembro, das 13h às 17h30, no canal da Coor-

denação de Licenciaturas da PUC-Rio no YouTube. Organizado pela Coordenação 
de Licenciaturas, pelos Programas PIBID e Residência Pedagógica, o encontro 
destina-se a todos os interessados na formação de professores e nos Programas 
PIBID e Residência Pedagógica. Será fornecido certificado de participação. Ins-
crições e informações, clique aqui.

A VRC realizará o serviço de Regularização de Débitos em 2021.2. Os cri-
térios, prazos e procedimentos de negociação já podem ser consultados 
no site da VRC. Não serão feiras negociações fora dos prazos estipulados.

CBA – REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS 2021.2

NIVELAMENTO DE PORTUGUÊS

As provas de Compreensão de Texto e 
de Produção de Texto do Nivelamento de 
Português serão aplicadas na modalidade  
on-line no dia 11 de novembro. 
Para mais informações, clique aqui.

PRÊMIO NOBEL
O graduando em engenharia mecânica 
na PUC-Rio Henrique Barros Pinto vai 
participar de um encontro virtual com 
vencedores do Prêmio Nobel organi-
zado pelo Nobel Prize Outreach com a 
Academia Brasileira de Ciências (ABC). 
O tema é o impacto da ciência e o papel 
dos cientistas na sociedade e a trans-
missão será no dia 16 de novembro. 
Intitulado “Unidos pela Ciência - Diálogo 
Prêmio Nobel América Latina e Caribe”, 
o encontro terá a presença de cinco 
vencedores do Prêmio Nobel e de 80 
estudantes de cerca de 20 países da 
região. Para assistir, clique aqui.
 

ESTÁGIO LETRAS
O escritório EducationUSA oferece 
vaga de estágio para alunos entre o 2º 
e o 5º período do curso de Letras. O 
candidato deve ter inglês avançado e 
disponibilidade para trabalhar 20 ho-
ras semanais. As responsabilidades 
incluem revisão de documentos tra-
duzidos, auxílio em encontros e ativi-
dades, e elaboração de conteúdo para 
redes sociais. As inscrições podem 
ser enviadas até o dia 28 de novem-
bro para rio.puc@educationusa.org, 
com currículo e grade de horários. O 
assunto do e-mail deve ser Vaga de 
Estágio de Tradução.

TRABALHO SOCIAL
A respuc/VRC, em parceria com Instituto TMJ Rocinha, oferece oportunidade de 
trabalho social para alunos de todos os cursos, preferencialmente para morado-
res da Rocinha. A participação do aluno poderá ser considerada Atividade Com-
plementar. Para se inscrever, clique aqui.

Aulas ao vivo pela 
plataforma Zoom.

20h. Roda de Conversa - Psicossomática Azul. Tema: Histórias Familiares. Pa-
lestrantes: Isnard Manso (publicitário) e Júlio Rodrigues (doutor em Psicologia 
Social e Política pela Universidad John F. Kennedy). Mediadora: professora Sônia 
Pucci (Departamento de Psicologia). Organização: CCE. Acesse.

13h. VII Encontro Institucional do PIBID/PUC-Rio e II Encontro Institucional de RP/
PUC-Rio. Experiência inédita de pibidianos e residentes que atuam de forma remota na 
implementação de suas atividades junto às unidades escolares parceiras nos progra-
mas. Organização: Coordenação de Licenciaturas - Vice-Reitoria Acadêmica. Acesse.

18h30. Quarta Verde: Ciclo Internacional de Aula Aberta da Pós-graduação em 
Paisagismo Ecológico. Tema: SBN em Perspectiva. Palestrante: professor Fabiano 
Lemes (Politecnico di Milano). Organização: CCE. Acesse.

11h. Palestra de Abertura do II Colóquio do Programa do PPGArq: Tempos disruptivos: 
desafios e possibilidades para a pesquisa e extensão em arquitetura. Tema: Projetos 
em movimento de ensino-pesquisa-extensão na pós-graduação em AU: novas práticas 
disruptivas? Palestrante: professora Angela Gordilho (Universidade Federal da Bahia). 
Organização: Programa de Pós-graduação em Arquitetura. Acesse. Senha: 045053

16h. Treinamento. Tema: ProQuest Dissertations & Theses Global. Apresentação: 
Eulália Soares (representante da Proquest). Organização: Divisão de Bibliotecas e 
Documentação da PUC-Rio. Acesse.

13h. Seminário SACRU - Mesa de Debate. Tema: Vida familiar & Covid-19. Par-
ticipantes: Terezinha Féres-Carneiro, Andrea Seixas Magalhães e Rebeca Nonato 
Machado (PUC-Rio). Organização: SACRU. Acesse.

18h. Palestra. Reinforcement Learning - Parte 4. Palestrante: Evelyn Batista (pes-
quisadora no ICA PUC-Rio). Organização: CCE. Acesse.

  SEGUNDA-FEIRA, 8

  QUARTA-FEIRA, 10

  QUINTA-FEIRA, 11

  SEXTA-FEIRA, 12

AGENDA  DA SEMANA

  TERÇA-FEIRA, 9
17h. Notícias Teológicas. Tema: 150 anos de ordenação sacerdotal do Padre Cícero. 
Palestrante: padre Cícero José da Silva (Diretor espiritual Seminário São José/ Crato-
-CE, Pároco e reitor da Basílica de Nossa Senhora das Dores). Mediadora: Francilaide 
de Queiroz Ronsi (Departamento de Teologia). Organização: Cátedra Carlo Maria Mar-
tini – CTCH. Transmissão pelo Facebook e YouTube da Cátedra Carlo Maria Martini.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://zoom.us/j/96306001363?from=join#success
https://www.youtube.com/channel/UCn1wszOdirMhAOhwHeTJseQ
https://www.youtube.com/channel/UCn1wszOdirMhAOhwHeTJseQ
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/licenciaturas/
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/nivelamento_portugues.html
https://www.youtube.com/channel/UC-V6odR7HzLCuqjYeowPjLA
www.puc-rio.br/respuc
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-psicossomatica-azul-(traco)-historias-familiares&nInst=cce
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/licenciaturas/
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)sbn-em-perspectiva&nInst=cce
https://zoom.us/j/96306001363?from=join#success
https://proquestmeetings.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=proquestmeetings-pt&service=6&rnd=0.6487506291709723&main_url=https%3A%2F%2Fproquestmeetings.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000526511335274187bfae8761a2e56268bd4b69d5377d7d5500e0a6fd65ed0d8df3%26siteurl%3Dproquestmeetings-pt%26confViewID%3D208714093221155164%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAU-qswoYyGOaf1IV3bP01spdMZkkrWpg5u0bP7Q0FXRLA2%26
https://www.sacru-alliance.net/news-resources/
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra:-reinforcement-learning-(traco)-parte-4&nInst=cce
https://pt-br.facebook.com/catedra.carlomariamartini
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
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POR JOÃO JORGE

PUC-Rio 
apresenta trabalho 
na SACRU sobre 
regularização 
ambiental e 
fundiária

O aluno de doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em 
Geografia Pedro Iglesias Bessa 
Seibel, orientando do professor 
Luiz Felipe Guanaes Rego, será 
o único discente da PUC-Rio a 
participar do seminário de alunos 
da SACRU Student Seminar 
(Strategic Alliance of Catholic 
Research Universities). Ele 
apresentará parte de sua pesquisa 
sobre gestão territorial, sistemas 
de informação geográfica e 
regularização ambiental e fundiária 
durante o encontro que será entre 
os dias 8 e 11 de novembro. 
Pedro revela que se sente honrado 
em poder apresentar o trabalho 
em uma rede de universidades 
que tem como missão promover 
a cooperação global entre os 
parceiros pela promoção de 
pesquisas acadêmicas para o 
bem comum.

Qual é o tema e o objeto de pesquisa da sua tese? 
Pedro Iglesias Bessa Seibel: A pesquisa 
da tese busca analisar os programas de re-
gularização ambiental e fundiária, Cadastro 
Ambiental Rural e Terra Legal, avaliando as 
contribuições para a implementação da boa 
governança/gestão territorial e desenvolvimen-
to sustentável, na região Amazônica - Estudo 
de caso no Estado do Acre.

O que motivou a escolha deste tema? 
Pedro Seibel: Quando voltei do mestrado em 
Munique, Alemanha (Technische Universität 
München), fui trabalhar em Brasília com o tema 
dos mutirões de regularização ambiental e fun-
diária na Amazônia Legal, prestando consultoria 
para o INCRA (Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária) e SERFAL (Secretaria Extra-
ordinária de Regularização Fundiária da Amazô-
nia Legal), durante período de 2015 até 2017. 
Ao voltar para o Rio de Janeiro, me candidatei 
ao doutorado com este tema devido ao conhe-
cimento acumulado nestas experiências. Hoje 
eu continuo trabalhando com o tema de gestão 
territorial, sistemas de informação geográfica e 
regularização ambiental / fundiária e utilizando 
este conhecimento também no doutorado.

Como os programas de regularização da terra 
Cadastro Ambiental Rural e Programa Terra 
Legal contribuem para o desenvolvimento 
sustentável na região da Amazônia Legal? 
Pedro Seibel: O governo brasileiro instituiu 
duas leis que impulsionaram a regularização 
de terras na Amazônia Legal, são elas a Lei n. 
11.952 de 2009 (a qual instituiu o Programa 
Terra Legal) e a Lei n. 12.651 de 2012 (a qual 
institui o Programa CAR - Cadastro Ambiental 
Rural). Estes programas são baseados nos in-
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gredientes principais de todos os sistemas de 
administração territorial, são eles: cadastro (in-
formação de parcelas) e sistemas de registro. 
Estes programas visam realizar a localização, 
implementação e monitoramento dos direitos e 
restrições que as pessoas têm em relação ao 
uso do solo. Em convergência com o Plano Na-
cional de Mudança do Clima, o Código Florestal 
(Lei Federal no 12.651/12), busca incentivar a 
conservação ambiental, a recuperação das áre-
as degradadas e o desenvolvimento dos instru-
mentos econômicos e incentivo ao desenvolvi-
mento sustentável. O Cadastro Ambiental Rural 
é uma importante ferramenta que, por meio da 
declaração de informações ambientais de pro-
priedades e posses rurais, possibilita o reco-
nhecimento do território rural brasileiro. Sobre 
o aspecto legal deste programa cabe destacar 
o Decreto Federal no 7.830 de 2012, que criou 
o Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) 
e o Decreto Federal no 8.325 de 2014, que es-
tabeleceu normas gerais para os Programas de 
Regularização Ambiental – PRA.
 
Qual a importância de representar a PUC-Rio 
no seminário de alunos da SACRU? 
Pedro Seibel: A SACRU (Aliança Estratégica 
de Universidades Católicas) é uma rede de uni-
versidades dedicadas à pesquisa e excelência 
de ensino, engajamento e colaboração global, 
instruída pelo ensino social católico. Tem como 
missão promover a cooperação global entre os 
parceiros com o objetivo de promover o co-
nhecimento de liderança mundial e a educação 
superior para o bem comum. Assim, me sinto 
honrado de representar a PUC-Rio neste semi-
nário, o qual tem como um de seus objetivos 
a promoção de pesquisas acadêmicas para o 
bem comum.

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.

Pedro Seibel

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

