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22 DE NOVEMBRO DE 2021

(Re)descobrindo o continente africano 
Data: 6 de janeiro a 3 de fevereiro de 2022
Aulas: Quintas-feiras, das 18h às 20h 
Valor: Parcela única de R$ 369 ou em até 10 vezes no cartão de crédito

Workshop Presença digital – Blog 
Data: 10 a 24 de janeiro de 2022 
Aulas: Segundas-feiras, das 19h às 22h 
Valor: Parcela única de R$ 1.129 ou em até 10 vezes no cartão de crédito

Power BI 
Data: 11 de janeiro a 3 de fevereiro de 2022 
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 19h às 22h 
Valor: Parcela única de R$ 576 ou em até 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

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE Aulas ao vivo pela 
plataforma Zoom.

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

respuc
A respuc/VRC, em parceria com Instituto TMJ Rocinha, oferece 
oportunidade de trabalho social para alunos de todos os cursos, 
preferencialmente  moradores da Rocinha. A participação do estu-
dante poderá ser considerada Atividade Complementar. Inscrições: 
www.puc-rio.br/respuc.
 
FESP - Inscrição 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Permanência Es-
tudantil (FESP). Os alunos com bolsa 100% tipo FILANTRÓPICA 
ou PROUNI, que desejarem participar do processo seletivo, podem 
fazer a inscrição pelo site do FESP.
 
CBA - Regularização de Débitos 2021.2
No dia 22 de novembro, começa o primeiro período para a Regu-
larização de Débitos de 2021.2. Os critérios, prazos e procedimen-
tos de negociação poderão ser consultados no site da VRC www.
puc-rio.br/regularizacaodedebitos. Não serão efetivadas negocia-
ções fora dos prazos estipulados.
 
Instagram da VRC
Siga @vrcpucrio e acompanhe, também pelo Instagram, as princi-
pais notícias e ações da VRC na PUC-Rio.

LIVRO
PROFISSÃO MULATA

O lançamento do livro Profissão 
Mulata. Natureza e Aprendizagem 
em um curso de formação, da an-
tropóloga Sonia Maria Giacomini, 
será no dia 23 de novembro, às 
18h. Para participar da reunião, é 
preciso fazer inscrição. Clique aqui.

O Painel de Nomadismo Digital: Pensando oportunidades para o Rio de 
Janeiro será realizado no dia 30 de novembro, às 19h. O encontro, or-
ganizado pelo IAG-Escola de Negócios da PUC, terá a participação de 
Matheus de Souza (escritor, professor e nômade digital), Priscila Kamio 
(nômade digital e embaixadora da Riotour), Alessandra Baiocchi (PUC-
-Rio), Clara Favero e Guilherme Vasconcellos (pensadores da ThinkTank 
caminhos para o Rio). Para participar, clique aqui.

NOMADISMO DIGITAL

CURSO DE QUALIFICAÇÃO
Os professores Antonio Carlos de 
Oliveira e Ariane Paiva, do Departa-
mento de Serviço Social, ministram 
o Curso de Provimento dos Servi-
ços e Benefícios Socioassistenciais 
do SUAS, do Programa Nacional de 
Capacitação do Sistema Único de 
Assistência Social - CapacitaSuas. O 
objetivo é qualificar 939 trabalhado-
res e gestores do sistema, que atuam 
nos 92 municípios fluminenses ou na 
Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Social e Direitos Humanos. A 
última aula será no dia 26 de novem-
bro apenas para inscritos. Acesse.

MINICURSO REOLOGIA
As inscrições para o minicurso 
Introdução à Reometria Rotacio-
nal terminam em 3 de dezembro. 
As aulas serão nos dias 6 e 7 de 
dezembro, das 17h às 19h, e vão 
abordar fundamentos da Reome-
tria Rotacional, a aplicação em 
processos industriais e como é 
possível obter dados confiáveis. 
O minicurso on-line será minis-
trado pelos professores Paulo 
Roberto de Souza Mendes e Mô-
nica Feijó Naccache, do Departa-
mento de Engenharia Mecânica. 
Para se inscrever, clique aqui.

ECOSSISTEMAS PRÓSPEROS
O seminário Ecossistemas Próspe-
ros, organizado pela Semente Negó-
cios, ocorrerá de 29 de novembro a 
2 de dezembro, às 8h30. A conferên-
cia terá a presença de especialistas, 
profissionais da inovação e empre-
endedores, que vão discutir sobre os 
caminhos para fortalecer os ecos-
sistemas de inovação pelo país. Para 
mais informações, clique aqui.

LANÇAMENTO DE LIVRO
O livro Entre a casa, as ruas e as instituições será lançado no VIII Semi-
nário sobre Qualidade do Serviço de Acolhimento de Crianças e Adoles-
centes - 2º Webinário Internacional, organizado pelo NECA, no dia 23 de 
novembro, às 17h30. Organizado pela professora Irene Rizzini, o livro 
é resultado de pesquisa desenvolvida com apoio da FAPERJ/CNE. Para 
participar, clique aqui, assinale a opção “Autores, coautores e convidados 
do livro PUC-Rio-CIESPI” e inserir o cupom: LIVRO.

CTC: MESTRADO E DOUTORADO
Está disponível o edital do processo seletivo para mestrado e doutorado 
nos programas de pós-graduação em Engenharia Civil, Engenharia Elétri-
ca, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, de Materiais e Processos 
Ambientais, Engenharia de Produção, Informática, Matemática, Química, 
Metrologia: qualidade e inovação. As aulas estão previstas para começar 
em março de 2022. Para mais informações, clique aqui.

ESTÁGIO JARDIM BOTÂNICO
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem vagas para estágio de 30 horas 
semanais nas áreas de Administração, Biologia, Comunicação, Direito, 
Educação, Museologia e Tecnologia da Informação. Para se inscrever é 
necessário enviar o currículo e a declaração de matrícula no ensino supe-
rior atualizados para o e-mail jbrj@jbrj.gov.br

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/respuc
http://www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
http://www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
https://www.instagram.com/vrcpucrio/?hl=pt
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJ0oduCgrDsiE91WOhw8Eof33iMxYAuj28go
www.bit.ly/nomadismodigitalrio
http://www.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=DESENVOLVIMENTO%20SOCIAL%20E%20DIREITOS%20HUMANOS
https://forms.office.com/r/cihhQRqV0N
https://semente.pages.pipz.io/ecossistemas-prosperos/?_h=17413.58c95018-1e04-439a-99b8-af6f47fd7090.cttc3z.39fc67
https://doity.com.br/viii-seminario-neca
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/inscricoes.html
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Nós e nossas lutas: da Gênese à Edificação
SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA PUC-RIO 2021

Com uma série de atividades 
on-line, a Semana da Consciência 
Negra será realizada de 22 a 
26 de novembro. O encontro 
é organizado pelo Coletivo 30 
anos PUC-Rio, fruto da união de 
ex-alunos, graduados, mestres e 
doutores que receberam bolsas 
concedidas pela Universidade. 
Três integrantes do grupo, 
Lourenço Cezar (Geografia), 
Simone Ferreira (Geografia) e 
Bruno dos Santos (Filosofia 
e Ciências Sociais) explicam 
como surgiu o coletivo 30 anos 
PUC-Rio, qual a expectativa com 
relação à Semana da Consciência 
Negra e como o programa de 
bolsas da PUC-Rio foi importante 
para a formação dos “Filhos da 
PUC” oriundos da periferia.

sobre as questões de negritude e educação, 
trajetórias e seus protagonistas para a toda a 
comunidade PUC Rio.
 
O que é e o que representa o Coletivo 30 anos 
PUC-Rio? 
O Coletivo 30 Anos PUC-Rio surgiu a partir de 
articulações internas que visavam ao diálogo en-
tre os ex-alunos e alunas bolsistas da PUC-Rio 
com a própria Universidade para a manutenção 
da política de bolsas para jovens de favelas e pe-
riferias, que não têm como pagar a PUC. Assim, 
como foi no passado, e acreditamos que com 
a política atual, esse número deve ser cada vez 
maior. Muitos jovens oriundos de pré-vestibula-
res comunitários, jovens de todos os cantos do 
país, PROUNISTAS, bolsas filantrópicas estuda-
ram nesta magnífica Universidade, e hoje dão 
retornos incríveis em seus ofícios, pelas causas 
sociais e, inclusive, já estão se tornando profes-
sores desta Universidade. São pós-doutores e 
doutoras, gestores de grandes empresas, mul-
tiplicadores de trabalhos sociais e tudo que uma 
pessoa possa imaginar. Tudo que há no mundo 
existe entre os ex-alunos e alunas bolsistas da 
PUC-Rio. Um projeto deste tem que ser lembra-
do até porque a PUC-Rio é a pioneira em Ações 
Afirmativas com uma política que vem desde 
1993 com a inclusão de três alunos, que inclu-
sive foram homenageados na Semana da Cons-
ciência Negra do ano passado. Nasce também 
da celebração deste projeto que fará 30 anos de 
existência em 2023 e que deu origem ao nome 
do Coletivo. Representamos o “devir” de muitos 

ENTREVISTA // LOURENÇO CEZAR, 
SIMONE FERREIRA E BRUNO DOS SANTOS

Lourenço Cezar Simone Ferreira Bruno dos Santos

futuros alunos e alunas que quando pisarem na 
PUC-Rio certamente darão retornos melhores 
que os que nós estamos fazendo atualmente. 
 
Quem são os participantes?
Somos muitos. Somos quem se identifica com 
essa luta, com a causa e estamos espalhados 
por todos os cantos do mundo. Somos ex-alu-
nos e alunas de praticamente todos os cursos, 
de todos os cantos do Rio, do Brasil. Doutores 
e Doutoras, Mestres e essa galera que se gra-
duou na PUC. Temos alunos que foram pagan-
tes e também são engajados com a luta. 
 
O que o coletivo espera como resultado da 
Semana da Consciência Negra?
Esperamos que possamos sensibilizar, por 
exemplos de lutas, dados que comprovam 
que a PUC-Rio acertou quando optou por ser 
a pioneira nas Ações Afirmativas, comprovar 
que a Vice-Reitoria Comunitária realizou um 
trabalho incrível por meio da equipe do Vice-
-Reitor Comunitário, professor Augusto Sam-
paio, que a Pastoral Universitária desenvolveu 
um belíssimo trabalho oferecendo condições 
para continuarmos estudando com alimenta-
ção, transporte, moradia, livros, xerox e muitas 
outras coisas que poderão ser refletidas pelos 
participantes. Esperamos que todas e todos 
possam compreender que a PUC-Rio sem os 
alunos negros, as alunas negras, os pobres e 
todos aqueles que estudam com bolsa ficará 
bem mais pobre sem esse intercâmbio de co-
nhecimentos, de culturas e experiências.

O que os participantes podem esperar da Se-
mana da Consciência Negra PUC-Rio 2021? 
Qual será o diferencial com relação a outras 
atividades anteriores?
Com a temática Nós e Nossas Lutas: da Gê-
nese à Edificação, esperamos mais uma vez 
favorecer e dar voz aos nossos protagonistas 
que são os ex-alunos, por meio de suas histó-
rias, sua origem, suas trajetórias, lutas diárias e 
projetos em seus territórios, sejam eles por sua 
identificação étnico–racial,  pertencimento e a 
luta contra a discriminação e antirracista.  Ano 
passado, a semana foi on-line, e este formato 
nos facilitou muito. Neste ano de 2021,  além 
da pandemia que ainda não acabou, decidimos 
continuar neste formato, e alcançar mais parti-
cipantes,  pois será nosso segundo evento. O 
nosso diferencial é contar a história de nossos 
participantes, os ex-alunos. Na verdade, não 
queremos ser diferentes, um dos nossos obje-
tivos é identificar e dar voz aos nossos nas di-
ferentes carreiras e épocas que estes egressos 
passaram nos últimos anos na PUC-Rio. 
 
Como surgiu a proposta de tema e organiza-
ção para o encontro deste ano?
A proposta deste ano é uma continuidade da 
primeira Semana proposta pelo coletivo 30 
anos PUC-Rio. No primeiro ano, priorizamos 
as participações de egressos dos primeiros 
10 anos de bolsas sociais. No segundo, já 
começamos a diversificar as participações 
para que sejam dos últimos 20 anos e assun-
tos que continuam importantes para reflexão 

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.

TERÇA-FEIRA 23

QUARTA-FEIRA 24

QUINTA-FEIRA 25

SEXTA-FEIRA 26

SEGUNDA-FEIRA 22

SÁBADO 27

19h. Semana da Consciência Negra PUC-Rio 2021. Tema: Pré-vestibulares 
comunitários e as lutas de Massa - A Gênese das ações afirmativas. Pales-
trantes: Lourenço Cezar (doutorando em Serviço Social pela UFRJ), Jocelene 
Ignácio (doutora em Serviço Social pela UFRJ), Renato Ferreira (doutorando 
em Direito pela UFF), Renato Gomes (doutorando em Educação pela UFRRJ) 
e Márcio Flávio (geógrafo). Organização: Coletivo 30 Anos PUC-Rio. Acesse.

19h. Bate-papo de Manutenção. Tema: Transformação digital na manu-
tenção diante da Quarta Revolução Industrial. Palestrante: Franklin da Sil-
va (engenheiro mecânico). Organização: CCE. Acesse.

20h. Roda de conversa - Psicossomática Azul. Tema: A emergência da 
sociedade digital. Palestrante: Andrik Ferreira (gestor de projetos técnicos 
para setor de Telecomunicações). Mediadora: professora Sonia Pucci 
(Departamento de Psicologia). Organização: CCE. Acesse.

10h. Palestra. Tema: Equity Crowdfunding e formas de captação de in-
vestimento para startups. Palestrante: Leonardo Brasil (sócio fundador da 
StartupHero). Organização: Instituto Gênesis PUC-Rio. Acesse.

17h30. Lançamento do livro Entre a casa, as ruas e as instituições. Me-
diação e organização: professora Irene Rizzini (Serviço Social). O livro 
é resultado de pesquisa realizada com apoio da FAPERJ/CNE. Para se 
inscrever, clique aqui. Assinalar “Autores, coautores e convidados do livro 
PUC-Rio-CIESPI” e inserir o cupom: LIVRO.

18h. Lançamento do livro Profissão Mulata. Natureza e aprendizagem 
em um curso de formação. Convidada: Sonia Giacomini (antropóloga). 
Organização: Departamento de Ciências Sociais. Acesse.

19h. Semana da Consciência Negra PUC-Rio 2021. Tema: Quem são os 
Alunos e Alunos Bolsistas da PUC-Rio? - Levantamento do perfil dos bol-
sistas entre 1993-2020.1. Palestrantes: Bernardo Mercante (doutorando em 
Urbanismo pela UFRJ), Andréa Paiva (assistente social), Reinaldo Guimarães 
(doutor em Serviço Social pela PUC-Rio) e Marcelo Vieira (doutor em Serviço 
Social pela PUC-Rio). Organização: Coletivo 30 Anos PUC-Rio. Acesse.

19h. Semana da Consciência Negra PUC-Rio 2021. Tema: Interseccio-
nalidade, cultura, política e acesso à universidade. Palestrantes: Mônica 
Benício (vereadora do Rio de Janeiro – PSOL), Bruno Ruivo (mestrando 
em História pela UNIRIO), Cléssio de Souza (doutor em Direito – Freiburg), 
Adailton Moreira (doutorando em Bioética pela UFRJ), Natany Luiz (gra-
duando em RI pela PUC-Rio) e Pedro Martins (representante do coletivo 
Madame Satã PUC-Rio). Organização: Coletivo 30 Anos PUC-Rio. Acesse.

15h. Mesa-redonda com L’Oreal. Tema: Das fórmulas às prateleiras. Con-
vidados: Celso Abreu (engenheiro químico), Carmine Oliveira (engenheira 
de produção), Natália Unzeta (engenheira de alimentos) e Isis Provençano 
(gerente de marketing). Organização: AIChE PUC-Rio. Acesse.

16h. XV Edição da Jornada de Estudos do Discurso. Tema: Dificuldades im-
postas pela pandemia no fazer pesquisa. Participantes: alunos Fernanda An-
drioli (FEI/UNISINOS), Natália Barroncas (ISE/UFRGS), Yasmin Barros (NUDES/
UFRJ), Beatriz Maciel (PUC-Rio), Jacqueline Teixeira (NAVIS/PUC-Rio), Talita 
Rosetti (PUC-Rio), Ayrthon Breder (PUC-Rio), João Victor Miranda (PUC-Rio), 
Viviane Cavalcanti (NAVIS/PUC-Rio) e Karinna Adad (UERJ). Organização: 
Grupo de Pesquisa Narrativa e Vida Social (NAVIS/PUC-Rio). Acesse.

19h. Semana da Consciência Negra PUC-Rio 2021. Tema: ProUni na 
PUC-Rio: A Gênese de uma nova experiência de Inclusão? Palestrantes:  
José Henrique Paim (ex-ministro da Educação), professor Adair Rocha 
(Departamento de Comunicação Social) e Alcimário Júnior (graduando 
em RI pela PUC-Rio). Organização: Coletivo 30 Anos PUC-Rio. Acesse.

9h. 5ª Edição do Café Profissional. Tema: Como o autoconhecimento é fun-
damental para a construção do futuro profissional, como explorar as opções 
profissionais disponíveis e quebrar as barreiras de inserção no mercado de 
trabalho. Palestrante: Cláudia Oliveira (psicóloga e orientadora profissional 
do Espaço Carreiras da Coordenação Central de Estágios e Serviços Profis-
sionais da PUC-Rio/CCESP). Mediação: professores Ricardo Oliveira (IRI/
PUC-Rio) e André Lacombe (CCESP) e  integrantes do Centro Acadêmico de 
Relações Internacionais (CARI). Organização: IRI e CCESP.  Inscrições aqui.

13h. XIII Encontro Pedagógico de Professores da PUC-Rio. Tema: 2022.1 
- Expectativas e (in)certezas. Convidada: professora Daniela Vargas (Co-
ordenadora Central de Graduação). Organização: RAD. Acesse.

19h. Semana da Consciência Negra PUC-Rio 2021. Tema: Ações Afirmati-
vas e Reorganização Institucional. Palestrantes: professoras Thula Pires (De-
partamento de Direito), Elielma Machado (UERJ) e Andréa Clapp (Departa-
mento de Serviço Social). Organização: Coletivo 30 Anos PUC-Rio. Acesse.

9h. XII Jornada do Curso de Especialização em Psicoterapia de Família e 
Casal. Tema: Experiências na clínica com famílias e casais: Reconfigura-
ções e diferenciação. Organização: Departamento de Psicologia. Acesse.

18h. Lançamento do livro Um Rolé pelo Rio. Convidado: Sergio Rivero. 
Mediadora: Gilda Carvalho (diretora do iiLer PUC-Rio). Organização: iiLer 
PUC-Rio. Acesse.

18h30. Quarta Verde - Ciclo Internacional de Aula Aberta da Pós-Gradu-
ação em Paisagismo Ecológico. Tema: Soluções baseadas na natureza 
em planejamento e projetos urbanos. Palestrante: Marc Barra (ecólogo 
urbano). Organização: CCE. Acesse.

AGENDA  DA SEMANA

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.sympla.com.br/semana-da-consciencia-negra-puc-rio-2021---nos-e-nossas-lutas-da-genese-a-edificacao__1414692
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo-de-manutencao:-transformacao-digital-na-manutencao-diante-da-quarta-revolucao-industrial&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-psicossomatica-azul-(traco)-a-emergencia-da-sociedade-digital&nInst=cce
https://www.sympla.com.br/equity-crowdfunding-e-formas-de-captacao-de-investimentos-para-startups__1395564
https://doity.com.br/viii-seminario-neca
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJ0oduCgrDsiE91WOhw8Eof33iMxYAuj28go
https://www.sympla.com.br/semana-da-consciencia-negra-puc-rio-2021---nos-e-nossas-lutas-da-genese-a-edificacao__1414692
https://www.sympla.com.br/semana-da-consciencia-negra-puc-rio-2021---nos-e-nossas-lutas-da-genese-a-edificacao__1414692
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6vRRnuQvp4MRvGhHRjBRiGnVP6EJGRi4lK617MWpLtNhJ8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_HTnHbyMh2ZHe__8xRl5zdHnYTidJflszTgUXOr_B8vcSsw/viewform
https://www.sympla.com.br/semana-da-consciencia-negra-puc-rio-2021---nos-e-nossas-lutas-da-genese-a-edificacao__1414692
bit.ly/cafeprofissional2021
https://puc-rio.zoom.us/j/95024524860?pwd=MjRCL0FnWTVDVWU5TDFnWnp6QnZqQT09#success
https://www.sympla.com.br/semana-da-consciencia-negra-puc-rio-2021---nos-e-nossas-lutas-da-genese-a-edificacao__1414692
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJItdeuvqTwvGtMloBGCbjTR0m7Ud2ff8Cpt
https://ecoa.puc-rio.br/leitura-nas-quartas-lancamento-do-livro-um-role-pelo-rio
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)-solucoes-baseadas-na-natureza-em-planejamento-e-projetos-urbanos&nInst=cce

