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Oportunidades

Missa do Meio-Dia
Com o retorno das atividades presenciais no campus Gávea, as missas reali-
zadas ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, na Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus, foram retomadas.

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

ProUni - Reunião de Acolhida aos Calouros
No dia 16 de março, às 11h, no auditório Del Castilho (RDC), ocorrerá o acolhi-
mento dos alunos ProUni que ingressaram em 2022.1. No encontro, os estudan-
tes serão orientados sobre as normas e requisitos para a manutenção da bolsa.
  
CBA – Bolsas Filantrópicas e PUC concedidas em 2022
Serão realizadas no dia 16 de março, às 9h e às 14h, no auditório Del Castilho 
(RDC), reuniões com os alunos contemplados com bolsas Filantrópica e PUC em 
2022.1. No encontro, os estudantes serão orientados sobre as normas e requisi-
tos para a manutenção da bolsa.
 
Atendimento social
Há horários disponíveis na agenda para os atendimentos sociais realizados pela 
equipe de Serviço Social da Vice-Reitoria Comunitária. O objetivo é dar apoio aos 
funcionários e professores em tempos de crise social e de restrições. Quem se 
interessar pelo acolhimento, que poderá ser realizado presencialmente, na VRC, 
ou virtualmente, deve agendar pelo telefone (21) 99479-1545. 

Trabalho Social
A respuc/VRC informa aos alunos interessados em fazer parte de um trabalho 
social que os parceiros Projeto Dom Helder Camara, Saúde Criança Responder, 
TJERJ, e Parque Vivo oferecem oportunidades para estudantes de todos os cur-
sos. A participação poderá ser considerada como Atividade Complementar. Infor-
mações e inscrições no site da respuc ou pelo telefone: 3527-1056.

Estágio em Design: O IAG está com processo seletivo aberto para contratar 
um estagiário em regime presencial para design gráfico. O trabalho consiste 
em auxiliar no desenvolvimento de layouts para mídias sociais, identidades 
visuais para campanhas, anúncios, folders digitais e demais peças publi-
citárias. O Departamento busca candidatos que estejam cursando a partir 
do quarto período de Design e tenham domínio dos programas da Adobe 
– Photoshop, Illustrator e InDesign. O horário do estágio é das 12h às 18h, 
de segunda a sexta-feira. Os interessados na vaga devem enviar currículo e 
portfólio para o e-mail comunicacao@iag.puc-rio.br até o dia 18 de março.    

Reptiles Baja: A equipe Reptiles Baja PUC-Rio oferece oportunidade para 
alunos atuarem em sete subsistemas: Suspensão e Direção, Freio, Eletrô-
nica, Ergonomia e Design, Gestão e Vendas, Marketing e Transmissão. Os 
alunos interessados devem realizar a inscrição, até o dia 28 de março, aqui.

Vagas na LPP: A Liga de Políticas Públicas (LPP) está selecionando candi-
datos para três editorias: Acadêmico, responsável pela produção de conteúdo 
escrito; Comunicação, que cuida da gestão de mídias sociais e da identidade 
visual da Liga com ferramentas de comunicação digital; e Eventos, organi-
zador de encontros internos e externos. Os alunos da PUC-Rio interessados 
em alguma vaga devem preencher o formulário, disponível aqui, até o dia 18 
de março. Para esclarecer dúvidas, enviar e-mail para lpppucrio@gmail.com.

ICAD Games: As inscrições para o processo seletivo do ICAD Games (Labo-
ratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Jogos da PUC-Rio) terminam no 
dia 18 de março. Há vagas para as áreas de Game Design, Arte, Programa-
ção, Som e Divulgação. Alunos de quaisquer cursos da Universidade podem 
se inscrever. O trabalho será remoto e vale como atividade complementar. 
Outras informações e inscrição, acesse. 

Empresa Júnior: A Empresa Júnior PUC-Rio iniciou o Processo Seletivo 
2022.1. As inscrições estarão abertas até o dia 5 de abril. Trata-se de uma 
empresa de consultoria com mais de 26 anos de história, formada integral-
mente por estudantes de graduação. Alunos de diferentes cursos e períodos 
atuam juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional. Para mais in-
formações, acompanhe o perfil do Instagram. Acesse.

Estágio Engenharia: O Departamento de Engenharia Industrial (DEI) ofe-
rece oportunidade de estágio na modalidade híbrida (Sala 950-L - Ed. Car-
deal Leme). Os alunos irão trabalhar com a reestruturação e a manutenção 
do website do DEI, além de produzir conteúdo para as mídias sociais do 
departamento. Para se candidatar à vaga, é necessário estar cursando, no 
mínimo, o 4º período em qualquer curso de graduação, e ter conhecimento 
e/ou experiência em plataformas de Gestão de conteúdo (Wordpress ou 
similares). A carga horária será de 20 horas semanais, com no mínimo 8 
de forma presencial. Os interessados devem enviar, até 18 de março, cur-
rículo e histórico escolar para o e-mail flf@puc-rio.br e informar o número 
de celular de contato.

Comunicação e Cultura: O Setor de Comunicação e Cultura da Pastoral 
Universitária Anchieta está com vagas na equipe para estágio em Design 
(comunicação visual ou mídias digitais)  e Comunicação (jornalismo ou 
estudo de mídias). O benefício é de uma bolsa-estágio 40%, portanto, o 
candidato não pode ter outro tipo de bolsa oferecida pela Instituição. Os 
interessados na vaga devem enviar currículo para o e-mail comunicacao-
pastoral@puc-rio.br.

Pré-Vestibular Comunitário: Organizado pela Pastoral Universitária Anchie-
ta, o Pré-Vestibular Comunitário SejaMais está com vagas disponíveis para 
professores voluntários nas disciplinas: Geografia, Física, Biologia, Reda-
ção, Português. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail pvc-
sejamais@gmail.com. As aulas serão presenciais, e a participação ativa 
conta como Atividade Complementar de Horas.

Existencialismo: origens, fundamentos e desdobramentos
Data: 24 de março a 11 de agosto
Horário: Quintas-feiras, das 19h30 às 22h30
Valor: Cinco parcelas de R$ 315 ou em 10 parcelas sem juros no cartão de crédito

Aspectos Jurídicos da Violência Obstétrica
Data: 22 de março a 24 de maio
Horário: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: Três parcelas de R$ 350 ou em 10 parcelas sem juros no cartão de crédito

Docência no Ensino Superior
Data: 22 de março a 12 de julho
Horário: Terças-feiras, das 18h às 20h
Valor: Quatro parcelas de R$ 275 ou em 10 parcelas sem juros no cartão de crédito

Ux Writing - Conteúdo Estratégico para a Experiência do Usuário 
Data: 16 de maio a 19 de maio 
Horário: Segunda e Quinta-feira, das 19h às 22h
Valor: Parcela única de R$ 751 ou em 10 parcelas sem juros 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

Cotidiano Digital
A PUC-Rio oferece, neste semestre, a disciplina eletiva Lecture on Digital Myths 
of Everyday Life. As aulas serão ministradas em inglês pelo professor de mídia e 
estudos culturais Roberto Simanowski, docente convidado da Universidade Livre 
de Berlim. Serão 10 encontros às quintas-feiras, a partir de 24 de março, das 13h 
às 16h, na sala 501/8, no edifício Cardeal Leme. Inscrições até dia 22 de março 
pelo e-mail: ieah@puc-rio.br. Há 15 vagas, que serão priorizadas aos discentes 
regularmente matriculados nos Programas de Pós-graduação da PUC-Rio.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/respuc/trabalho_social.html
https://reptilesbajapuc-rio.com/processo-seletivo/
https://docs.google.com/forms/d/1hvY9IeOOQi2aFxgrMVH3PfVJLtDOILjxCKpVSlzG-a0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqyS6E-V5hhp6Gp3MIDoWQzVrAVV359mBkwZwEi_k8ELN0MQ/viewform
https://www.instagram.com/empresajunior/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevRqCSaMVzSRzgU60NKnflY2JnTaEgNr-91BdcVlXQf0guOw/viewform
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
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Cerca de 74% dos projetos são liderados por 
mulheres. Como as ações de incentivo à lei-
tura auxiliam na independência e empodera-
mento feminino?
Gilda Carvalho: Penso que estar em contato 
com outras mulheres e partilhar leituras e sen-
timentos que esses textos provocam são ações 
potencializadoras de mudanças, porque é isso 
que a leitura faz com as pessoas, sobretudo 
aquela leitura partilhada com outros em ativi-
dades voltadas para isso. É uma questão de 
resgate de identidades que faz com que o leitor 
assuma sua realidade e a transforme, se isso 
for necessário. Nesses casos, tanto o texto lido 
quanto o vínculo com um grupo de apoio são 
fundamentais para o empoderamento e con-
quista de independência.

Como os projetos de leitura que atuam nas 
prisões podem reintegrar os apenados à so-
ciedade?
Gilda: No Brasil, já existe a possibilidade de re-
mição de pena pela leitura. O problema é que 
muitas vezes este trabalho é restrito à leitura e 
resenha dos livros para posterior submissão ao 
juiz penal para abatimento da pena, ou seja, se 
caracteriza por um trabalho quantitativo e não 
qualitativo. Há, contudo, projetos exemplares 
nessa área no Tocantins, no Paraná e em Santa 
Catarina, todos com uma intensa parceria entre 
secretarias ou presídios e a universidade. Nes-
ses projetos, os resultados positivos podem ser 

percebidos pelo movimento dos participantes 
para retorno aos estudos e busca de profissio-
nalização, o que em si demonstra um desejo de 
plena reintegração à sociedade.

Além da ascensão social visada pelas pesso-
as atendidas, que outros benefícios as ações 
de leitura trazem para a sociedade como um 
todo?
Gilda: Uma sociedade leitora é uma socieda-
de crítica, que sabe aonde quer chegar e que 
não se permite manipular. Diante da guerra de 
(des)informações que vivemos cotidianamente 
é fundamental que cada indivíduo possa ser um 
leitor autônomo, capaz de perceber os enca-
minhamentos históricos e políticos desde sua 
vida pessoal até o de seu país. Só dessa forma 
seremos capazes de exercer cidadania com 
responsabilidade, respeito e diálogo. 

Além da articulação em rede e de incentivos 
fiscais públicos, que outras estratégias po-
dem ser usadas para garantir a continuidade 
das ações?
José Castilho: A continuidade dos projetos por 
intermédio de redes é algo intrínseco ao pro-
cesso de formação de leitores. Do ponto de vis-
ta do que a política pública pode contribuir para 
a sustentabilidade dos projetos de formação de 
leitores, ressalto que, apesar da ausência de ar-
ticulação do Plano Nacional do Livro e Leitura - 
PNLL no governo destrutivo atual, muitos muni-

Elaborada pelo Instituto Interdisciplinar 
de Leitura e pela Cátedra UNESCO 
da PUC-Rio por encomenda do 
Instituto Itaú Cultural e a supervisão 
da JCastilho Consultoria, a pesquisa O 
Brasil que Lê mapeou 372 projetos de 
formação de leitores das últimas três 
décadas no país, que atendem cerca 
de 220 mil pessoas. O levantamento 
foi desenhado em 2019 e aplicado 
em 2020, de forma remota. O estudo 
revela uma pluralidade nos lugares 
e públicos atendidos: quase um 
terço das ações ocorre em espaços 
informais de educação, como ruas, 
praças e presídios; o público-alvo se 
estende às mulheres, encarcerados, 
afrodescendentes e outros grupos. 
Apesar das iniciativas terem como 
principal objetivo a ampliação do 
universo cultural pela leitura, a 
ausência de subsídios estatais ameaça 
a sua continuidade. A diretora do 
iiLer, Gilda Carvalho, e o fundador da 
JCastilho Consultoria, José Castilho, 
contam um pouco sobre a importância 
das ações de incentivo à leitura e os 
desafios enfrentados.

cípios e estados continuam se articulando nas 
redes que constituem os seus Planos Estaduais 
e Planos Municipais de Livro e Leitura. Enten-
do que na organização em rede e em torno de 
planos municipais, agregando sociedade civil e 
os poderes públicos do município, muito se po-
derá avançar. Não apenas em incentivos fiscais, 
mas no planejamento conjunto, tendo por base 
a leitura literária, de muitos projetos envolvendo 
a educação e a cultura naqueles territórios. 

Grande parte dos projetos atua nos principais 
centros urbanos do país. Como isto reflete 
no desenvolvimento educacional desigual do 
Brasil?
Castilho: No desenvolvimento de projetos 
educacionais e culturais, a desigualdade se 
expressa, principalmente, se analisarmos a 
descontinuidade de políticas públicas que têm, 
por obrigação legal e de Estado, aplicar pro-
gramas para toda a população nacional, sem 
privilégios de qualquer natureza. Com uma 
concentração industrial e comercial forte nos 
grandes centros urbanos, e com as iniciativas 
culturais e educacionais sustentadas por se-
tores privados, quando vivenciamos governos 
omissos ou destruidores como o atual, a con-
centração é consequência desta estrutura. E 
é claro que se reflete no desenvolvimento de 
oportunidades educacionais desiguais entre 
as regiões brasileiras e entre as metrópoles e 
os pequenos centros.

POR KECILA BARCELOS

Pesquisa revela um resistente Brasil que lê 
ENTREVISTA // GILDA CARVALHO E JOSÉ CASTILHO

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

Dignidade Re-vista
A revista da Pastoral Universitária, Dignidade Re-vista, abriu chamada para a sub-
missão de artigos para sua 14ª edição, intitulada “A ciência explica a felicidade: 
ser feliz é uma escolha?” Esta edição busca refletir sobre como a ciência explica 
a felicidade, a maneira como ela está relacionada a pequenas ações projetadas no 
dia a dia e como, a partir de um viés científico sociológico, a ideia de felicidade 
está relacionada, na contemporaneidade, diretamente a conquistas. Para outras 
informações sobre as regras de publicação dos artigos, acesse.

Rifa Reptiles
Para ajudar na fabricação do novo protótipo, a equipe Reptiles Baja PUC-Rio lan-
çou uma rifa. O prêmio é composto por três ovos de colher recheados, e cada 
número custa R$ 6. Na compra de duas rifas ou mais, o valor de cada número sai 
a R$ 5. Os prêmios serão sorteados no dia 10 de abril em live no perfil da equipe 
no Instagram. Outras informações, acesse.

O Instituto de Pesquisa e Ensino de Línguas (IPEL) tem cursos de mandarim 
do Instituto Confucius PUC-Rio. As inscrições estão abertas até o dia 15 de 
março. O IPEL faz parte do Departamento de Letras da PUC-Rio. Para mais 
informações, acesse.

9h30. Mesa redonda. VAGALUMES - 100 anos PASOLINI. Palestrantes: 
Luiz Nazario (UFMG), Antonio Sorella (IIC/Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara), Maria Betania Amoroso (UNICAMP), Lucas Lara (Museu 
da Pessoa), Solange Jobim e Souza (PUC-Rio), Nilton G. Gamba Junior 
(PUC-Rio) e Carlos Eduardo Félix (PUC-Rio). Organização: Departamen-
to de Artes & Design da PUC-Rio. Plataforma: Zoom. Para se inscrever, 
acesse.

16h. Roda de conversa. Tema: Mulheres negras como potência política e 
a impunidade jurídica ao corpo negro. Palestrantes: Cristhiane Malungo 
(Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro), Camila Pedro 
(Coletivo Juntas! e DCE da UFRJ), professora Bruna Portella (Departa-
mento de Direito e doutoranda na PUC-Rio). Organização: DCE PUC-Rio. 
Local: em frente à casinha do DCE (Vila dos Diretórios da PUC-Rio).

20h. Roda de Conversa em Psicanálise. Tema: A ciranda entre Freud e 
os inventores da Psicanálise. Palestrantes: Maria Ester Jozami (Buenos 
Aires) e Samuel Cruz (Rio de Janeiro). Organização: Coordenação Central 
de Extensão (CCE). Inscreva-se aqui.

  SEGUNDA-FEIRA, 14

17h. Encontro Notícias Teológicas. Tema: A mística ético-práxis de Simo-
ne Weil. Palestrantes: professora Andréia Cristina Serrato (Departamento 
de Teologia PUC-PR). Mediadora: Kleys Jesuvina dos Santos (Douto-
randa em Filosofia PUC-PR). Organização: Cátedra Carlo Maria Martini 
(CTCH). Transmissão pelo Canal da Cátedra Carlo Maria Martini no You-
Tube. Acesse.

18h. Palestra. Tema: Privacidade e Proteção de Dados no Brasil – Regu-
lação, Perspectivas e Desafios. Palestrante: Ricardo Villas Bôas Cueva 
(Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ). Organização: curso de 
extensão em A Nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 
do Instituto de Direito da PUC-Rio. Plataforma: Zoom. Para se inscrever, 
acesse.

  TERÇA-FEIRA, 15

15h. Webinar. Tira-dúvidas sobre Intercâmbio. Organização: Coordena-
ção Central de Cooperação Internacional (CCCI). Por meio da Plataforma 
Zoom. Acesse aqui.

17h. Aula Inaugural do Departamento de Serviço Social 2022.1. Tema: 
Formação Profissional em Serviço Social: perspectiva da questão étnico 
racial e da ação interventiva. Palestrantes: professores Marcio de Souza 
(Departamento de Serviço Social) e Jussara Francisca de Assis (Escola 
de Serviço Social - UFF). Acesse aqui. 

  QUARTA-FEIRA, 16

13h30. Bate-papo. Tema: Gênesis de Portas Abertas. Palestrante: Cla-
rice Martuscello (coordenadora da Incubadora Gênesis). Organização: 
Instituto Gênesis PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Seminário CSRio: Quem são as (os) cientistas da 
sustentabilidade?Palestrante:  Agnieszka Latawiec (coordenadora do 
CSRio). Organização: Centro de Ciência da Conservação e Sustentabili-
dade. Inscrições aqui. 

  QUINTA-FEIRA, 17

Das 18h às 19h. Palestra - Tensorflow Lite. Palestrante: professor Leonar-
do Forero (BI-Master PUC-Rio). Organização: Laboratório de Inteligência 
Computacional Aplicada (ICA). Plataforma: YouTube (canal próprio do ICA 
da PUC-Rio). Outras informações, acesse.

  SEXTA-FEIRA, 18

10h. Aula inaugural. Pós-graduação em Ciências Penais do Instituto de 
Direito da PUC-Rio. Tema: O ilícito-típico em direito penal. Palestrante: 
professor Fábio Roberto D’Avila (Escola de Direito e Programa de Pós-
-Graduação em Ciências Criminais da PUC-RS). Organização: Coordena-
ção Central de Extensão (CCE). Para se inscrever, clique aqui.

  SÁBADO, 19

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.

19h. Aula inaugural. Pós-Graduação em Direito dos Contratos. Tema: 
Contratos e tecnologia - negócios inteligentes e novas vulnerabilidades. 
Palestrante: professor Marcos Ehrhardt Júnior (UFAL). Organização: Co-
ordenação Central de Extensão (CCE). Plataforma: Zoom. Para se inscre-
ver, acesse.

Cursos Mandarim

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_Dignidade.php?strSecao=chamada&fas=49327
https://reptilesbajapuc-rio.com/processo-seletivo/
http://www.confucius.puc-rio.br/
https://cce.puc-rio.br/ipel/
https://puc-rio.zoom.us/j/94529082001?pwd=OHplVHg0SUhJKzBneUdRVkRwUkduZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/94529082001?pwd=OHplVHg0SUhJKzBneUdRVkRwUkduZz09
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa:--a-ciranda-entre-freud-e-os-inventores-da-psicanalise&nInst=cce
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://www.cce.puc-rio.br/seu/Matricula/Eventos/index?orcamento=17432
https://www.cce.puc-rio.br/seu/Matricula/Eventos/index?orcamento=17432
https://puc-rio.zoom.us/j/98561369387?pwd=Z1RqcjNzVHJRRkRjSXk2VUlQcUlIUT09. ID 985 6136 9387. Senha 012546
https://ecoa.puc-rio.br/aula-inaugural-departamento-de-servico-social-20221
https://www.sympla.com.br/genesis-de-portas-abertas__1505778?fbclid=IwAR2eaQULyptn75wgCfyHEMXkTxaQwv7ZSEovP-Dw8OKCFRHDykY1kwlnz1o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLzRiE2K1M6GLmvX2q88KxaBewshCyEAwKC4-F__0KHMy7bg/viewform?usp=send_form
https://www.youtube.com/channel/UCNODNoVIt4Y06UpMZ-nx1ww/featured
https://www.youtube.com/channel/UCNODNoVIt4Y06UpMZ-nx1ww/featured
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)-tensorflow-lite&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-ciencias-penais:-o-ilicito(traco)tipico-em-direito-penal&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/seu/Matricula/Eventos/index?orcamento=17519
https://www.cce.puc-rio.br/seu/Matricula/Eventos/index?orcamento=17519
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Campus seguro em 

4 atitudes simples

Vamos em frente com um campus seguro.

São cuidados simples e generosos com o bem comum. Uma 
proteção coleva depende de cada um nós.

Com o vírus isolado será possível aproveitar os encontros, 
retomar os projetos e a ideias.

Vacina em dia, sorriso atrás da máscara, saudações 
higienizadas, distanciamento com alegria.

Ser e agir pelo bem comum.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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LEVE A PUC
NO APP

COMUNICAR PUC-RIO, 35 ANOS DE NOVIDADES.

Baixe logo o seu.

Disponível na Disponível no

O aplicativo do PUC Urgente foi criado para você levar o dia 
a dia do campus sempre à mão. Tudo o que acontece na 
Universidade, informação relevante em primeira mão para 

ler, compartilhar, salvar e marcar na agenda.

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

