
1pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

#72

28  DE MARÇO DE 2022

Bem-Estar Acadêmico
De 25 a 28 de maio, ocorrerá o evento Simpósio Bem-Estar Acadêmico no 
Ensino Superior no formato on-line. O prazo para submissões de trabalhos está 
aberto. Serão abordados cinco eixos temáticos como questões sociocogniti-
vas, saúde mental de professores e alunos e inclusão de pessoas com deficiên-
cia. Para mais informações, acesse aqui.

Felinos Universitários do Marquês
O grupo de voluntários Felinos Universitários do Marquês precisa de doações  para 
despesas veterinárias, remédios e alimentação de cerca de 180 gatos que vivem no 
Campus da PUC-Rio. O grupo aceita contribuições por meio de: PIX: 21998114595, 
PicPay: @fum ou depósito para Adriana de F. Mendonça dos Santos, Banco Itaú, 
Agência: 0272, conta poupança: 23042-6. Mais informações no link.

Retorno da Capoeira
Após dois anos de pandemia, os treinos de capoeira estão de volta à Universida-
de. Mestre Camurça ministra as aulas abertas ao público às segundas, quartas 
e sextas-feiras, das 12h às 13h e das 19h às 21h, na sala embaixo do Ginásio 
da PUC-Rio. As atividades envolvem aquecimento, flexibilidade, treino de diversos 
movimentos e jogos entre os alunos, sessões de música e instrumentos.

FORMATURAS 2022.1

CBA – Bolsas Filantrópicas e PUC
Serão realizadas,  no dia 31 de março, às 9h, 11h e 16h, no Auditório Del Castilho 
(RDC), reuniões presenciais com os alunos contemplados com bolsas Filantrópi-
ca e PUC nos anos de 2020 e 2021. Nos encontros, os estudantes serão orienta-
dos sobre as normas e requisitos para a manutenção da bolsa.
 
FESP/VRC - Inscrição 
Serão abertas, no dia 1º de abril, as inscrições para o Processo Seletivo do FESP. 
Aluno com bolsa 100% tipo FILANTRÓPICA ou PROUNI, que desejar participar, 
poderá se inscrever até o dia 10 de abril, por meio do site do FESP.

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.

Pastoral Universitária
Pré-Vestibular Comunitário 
Organizado pela Pastoral Universitária Anchieta, o Pré-Vestibular Comunitá-
rio SejaMais recruta voluntários para dar aulas de português, história, bio-
logia, redação e literatura. O curso é ministrado à noite de maneira remota 
pela plataforma Zoom. A participação ativa no ensino do pré-vestibular conta 
como Atividade Complementar de Horas. Os interessados devem entrar em 
contato pelo e-mail pvcsejamais@gmail.com.
 
Crisma
Os encontros do grupo de Crisma, promovidos pela Pastoral Universitária An-
chieta (PUA), serão presenciais e semanais, todas terças, às 15h, quartas, às 
11h, e quintas-feiras, às 15h. O grupo visa acompanhar os jovens no amadu-
recimento da experiência de fé, como complemento da iniciação à vida cristã 
na celebração do Sacramento da Confirmação. Inscrições pelo link.
 
Aprofundamento da Fé
A comunidade PUC-Rio pode participar dos encontros do grupo Aprofunda-
mento da Fé todas as terças, às 17h, na modalidade presencial, e todas as 
quintas-feiras, às 19h, de modo virtual. Inscrições pelo link.  

Artigos Acadêmicos
A Dignidade Re-Vista lançou o 14º edital para publicação de artigos aca-
dêmicos. O objetivo desta edição é refletir sobre como a ciência explica a 
felicidade, a maneira como ela está relacionada a pequenas ações projeta-
das no dia a dia e como a ideia de felicidade está relacionada às conquistas. 
Submissões de artigos até o dia 30 de abril, por meio do link. 

Inscrições
As inscrições para as Cerimônias de Formatura de 2022.1 terminam no dia 1º de 
abril e devem ser feitas por meio do formulário disponível no SAU Online. Somen-
te os alunos matriculados em todas as disciplinas do “falta cursar” poderão se 
inscrever. Casos excepcionais devem ser enviados para o e-mail ceic@puc-rio.
br, dentro do prazo de inscrição.
 
Envio de foto 
Cada formando poderá enviar uma foto, até dia 1º de abril, para o e-mail: atendi-
mentoceic@puc-rio.br. As especificações da imagem e outras informações para 
o envio estão disponíveis no site: www.puc-rio.br/formatura.

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

O Laboratório de Inteligência Computa-
cional Aplicada (ICA) oferece bolsas de 
pesquisa para alunos da graduação em 
Computação e Marketing em projetos de 
P&D. É necessário conhecimento em um 
dos temas: Python, REACT ou inbound ma-
rketing. A carga horária é de quatro horas 
diárias com bolsa de R$780. Os interessa-
dos devem enviar o currículo para adm@
ica.ele.puc-rio.br

Inteligência Computacional Aplicada

Aulas Inaugurais
QUINTA-FEIRA, 31

10h. Aula Inaugural Departamento de Medicina. Tema: Aprendizado de 
Máquina e Realidades Estendidas: revoluções em imagens médicas?. Pa-
lestrante: professor Alberto Barbosa Raposo (Departamento de Informática, 
Coordenador de projetos do Instituto Tecgraf  da PUC-Rio). Organização: 
Departamento de Medicina. Assista presencial na Estrada da Gávea, 36, ou 
virtual no link.

SEXTA-FEIRA, 1º

10h. Aula Inaugural do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Tema: A 
quem serve a assessoria técnica?. Palestrante: professora Silke Kapp (Escola 
de Arquitetura da UFMG e membro titular da Coordenação Colegiada do Gru-
po de Pesquisa MOM - Morar de Outras Maneiras). Acesse aqui.

Dia 30 de março, às 12h, será celebrada 
missa presencial para a posse do novo rei-
tor da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, 
padre Arnaldo Rodrigues. O Cardeal Arce-
bispo do Rio de Janeiro e Grão-Chanceler 
da Universidade, Dom Orani Tempesta, O. 
Cist, vai presidir a celebração. 

Missa e Posse

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://eventos.galoa.com.br/simposiobem-estar-2022/page/1505-home
https://instabio.cc/FelinosUnivMarques
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/respuc/trabalho_social.html
https://forms.gle/M91XatWmzrX1LgiR6
https://forms.gle/SDexUMKkNXZGdeYU6
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_Dignidade.php?strSecao=chamada&fas=
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas
http://www.puc-rio.br/formatura
https://ecoa.puc-rio.br/aula-inaugural-medicina-2022-1
https://ecoa.puc-rio.br/a-quem-serve-a-assessoria-tecnica
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AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA

17h. Encontro da Cátedra Bíblica. Tema: “A descida de Jesus à mansão 
dos mortos segundo o Evangelho Apócrifo de Nicodemos”. Palestrante: 
padre André Rodrigues (Coordenador do Setor de Teologia a Distância e 
professor do Departamento de Teologia). Organização: Cátedra Bíblica. 
Para entrar na reunião, acesse aqui. ID da reunião: 918 3462 7187. Senha 
de acesso: 874118

SEGUNDA-FEIRA 28

17h. Notícias Teológicas. Tema: “Edith Stein: Paixão pela verdade e en-
contro com a cruz”. Palestrante: Irmã Jacinta Turolo (Universidade do 
Sagrado Coração - IASCJ - e participante do programa de Pesquisa filo-
sófica do Centro Italiano de RICERCHE FENOMENOLOGICHE). Mediadora: 
professora Clélia Peretti ( PPG em Teologia da PUC-PR e líder do grupo de 
pesquisa teologia, gênero e educação). Organização: Cátedra Carlo Maria 
Martini (CTCH). Transmissão pelo Canal da Cátedra Carlo Maria Martini 
no YouTube. 

18h. Mesa Redonda. Tema: Esporte e Comunicação. Palestrante: Leonel 
Aguiar (Apresentador e comentarista da Rádio Globo/CBN). Organização: 
Coordenação Central de Extensão (CCE). Acesse aqui.

TERÇA-FEIRA 29

12h. Missa com Dom Orani. Posse do novo reitor da Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, padre Arnaldo Rodrigues. Celebrante: Dom Orani Tem-
pesta, O. Cist (Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro e Grão-Chanceler da 
Universidade). Local: Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

19h. Bate-papo. Tema: Como se tornar Perito Judicial. Palestrantes: Lu-
ciano Fonseca Punaro Baratta (Perito Judicial) e Esteferson Jesus Ferreira 
Barrera (Auditor e consultor jurídico em perícias judiciais). Organização: 
Coordenação Central de Extensão (CCE). Plataforma: Zoom. Link. 

QUARTA-FEIRA 30

11h. Palestra de Mídia Locais. Tema: Comunicação comunitária. Pales-
trante: Fabiana Rodrigues (fundadora do Rocinha em foco - página no 
Facebook). Organização: professora Lilian Saback (Departamento de Co-
municação). Presencial na Sala K-117 (Edifício Kennedy).

12:30. Roda de Conversa. Tema: Permanência Estudantil; evasão e resis-
tência. Palestrantes: Denise Santos (Mestre em História pela PUC-Rio) e 
Fabi Amorim (Diretora da União Nacional). Organização: DCE PUC-Rio. 
Local: Pilotis do Kennedy 

14h. Ciclo de Oficina On-line. Tema: Organizando os estudos. Organi-
zação: Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico - NOAP. 
Acesse aqui. 

QUINTA-FEIRA 31

Excel Avançado
Data: 11 de Abril a 11 de Maio
Horário: segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h
Valor: 2 parcelas de R$ 266 ou em 10 parcelas sem juros no cartão de crédito

Mediação e Público Infantil em Museus
Data: 19 de Maio a 21 de Julho
Horário: Aula síncrona nos sábados 21 de maio e 23 de julho. 
Atividades assíncronas disponíveis às quintas-feiras no Moodle
Valor: 3 parcelas de R$ 220 ou em 10 parcelas sem juros no cartão de crédito 

CURSOS DE EXTENSÃO
Planejamento Sucessório
Data: 5 de abril a 17 de maio
Horário: terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: 2 parcelas de R$ 508 ou em 10 parcelas sem juros no cartão de crédito

Gestão de Pessoas e de Equipes
Data: 26 de abril a 23 de junho
Horário: terças e quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: 2 parcelas de R$ 950 ou em 10 parcelas sem juros no cartão de crédito

Informações e matrícula: Site: www.cce.puc-rio.br |WhatsApp: (21) 97658-6094 

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.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/91834627187?pwd=eVlmQTdzYUxRZkVmamdOMEhWMWFmdz09.
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=mesa(traco)redonda:-esporte-e-comunicacao&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate-papo-(traco)-como-se-tornar-perito-judicial&nInst=cce
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch5wtQn_MlMfVO2Nbi9o8VM5d27OsBL-OQwGGVkXImYiWBhw/viewform
http://www.cce.puc-rio.br
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Após dois anos sem o sebo, qual é o sentimen-
to de retornar?
Mariana Albuquerque - É muito bom poder re-
tornar ao campus da PUC. O sebo não parou de 
funcionar, toda quarta-feira nós temos na sede 
da CELPI um bazar, que vende de tudo, e tam-
bém abrimos uma sala que funciona como loja 
dos livros. Além disso, vendemos livros pelo 
Instagram. Mas sentimos muita falta da PUC, 
não só porque vendemos muito, mas também 
porque tem uma energia muito boa, por ser um 
público muito jovem e entusiasmado com a lei-
tura. É engraçado, porque todos os voluntários 
que vão para o campus ficam encantados, por-
que vendemos muito e para muita gente jovem. 
E o primeiro comentário é sempre o mesmo: que 
não imaginava que gente jovem ainda lesse tan-
to.

Como vai funcionar o vale-livros?
Mariana - Em geral, os professores e funcioná-
rios se identificam com crachá e o aluno bolsista 
precisa se identificar na hora da compra. Nessa 
temporada, o vale-livros vai dobrar para R$ 20 
e, assim, conseguimos doar cerca de mil livros 
para quem tem direito ao vale-livros. 

Como funciona a doação dos livros?
Mariana - Recebemos as doações na CELPI e 
basta trazer o livro e doar. O centro abre de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Recebemos 
doações todos os dias e o dia inteiro. Graças a 
Deus, quase sempre, quando toca a campainha 
é alguém querendo doar um livro para a gente. 
Vale ressaltar que na CELPI aceitamos doação 
de todo o tipo: roupa, acessório, roupa de cama 

e até objetos de decoração, porque, além do ba-
zar, uma parte do que a gente recebe é destinado 
a famílias.

Existe alguma recomendação para as pessoas 
que querem doar livros? 
Mariana - Pedimos que sejam livros em bom es-
tado. É claro que os livros são usados, mas pedi-
mos para não nos enviar livros rasgados, é me-
lhor mandar logo para uma reciclagem. Também 
pedimos que, especialmente livros técnicos, não 
estejam ultrapassados. Isto porque vendemos 
livros para estudantes e professores de baixa 
renda, então, mesmo que seja barato, temos a 
preocupação de evitar que a pessoa compre um 
livro que não possa ser usado.

Quantos livros estarão à venda?
Mariana - Não temos um número exato, no en-
tanto, estamos sempre renovando o nosso esto-
que e levamos livros para repor o tempo todo. O 
dia inteiro fazemos reposição das vendas. Saiu 
um livro, colocamos outro no lugar. 

Quais serão os valores dos livros?
Mariana - Os preços variam entre R$ 5 e R$ 25. 
A maioria deles custa de R$5 a R$10. Os livros 
de R$15, R$20 e R$25 são, normalmente, os de 
capa dura e edições especiais. 

Qual o destino do lucro do Sebo Solidário? 
Mariana Albuquerque - Todo o lucro vai para a 
CELPI. O único gasto que temos é com o frete 
para levar os livros até a PUC e trazê-los de volta 
para a CELPI. Todos os trabalhadores são volun-
tários. Temos um resultado muito bom porque 
não precisamos pagar ninguém. A PUC empres-
ta as mesas e o lugar é cedido, por isso, nós so-
mos muito gratos à PUC por dar a oportunidade 
ao nosso sebo de passar uma semana em um 
lugar com grande fluxo de leitores sem precisar 
pagar nada.

O Sebo Solidário retorna para os pilotis 
da Ala Kennedy, entre os dias 28 de 
março e 1º de abril, das 9h às 17h. Nesta 
temporada, o vale-livros vai ser de
R$ 20, e, para aproveitar a oportunidade, 
professores e funcionários precisam 
mostrar o crachá enquanto os alunos 
bolsistas devem apresentar um documento 
que comprove o auxílio. O valor dos livros 
será de R$ 5 a R$ 25, e todo lucro será 
direcionado para a obra social Costura e 
Lactário Pró-Infância (CELPI). A doação 
de livros pode ser feita diretamente na 
sede da CELPI, na Rua Bambina, 160, 
em Botafogo. A professora Mariana 
Albuquerque, do Departamento de 
Economia, que é voluntária, dá detalhes de 
como funciona esse trabalho. Ela observa 
que apenas livros em bom estado devem 
ser entregues, e que títulos ultrapassados 
não são aceitos. 

POR MARIA FERNANDA FIRPO

Sebo Solidário 
volta aos pilotis  

ENTREVISTA // Mariana Albuquerque

Como é possível se tornar um voluntário deste 
projeto? 
Mariana - Qualquer um pode se voluntariar, basta 
aparecer e dizer que quer ser voluntário. Há mui-
tas frentes de trabalho na CELPI, é preciso ver 
com a coordenação de cada equipe se ainda 
existem vagas. Tirando os funcionários, ninguém 
trabalha aqui o dia inteiro. Se a pessoa conseguir 
ficar só uma hora por semana, para nós já é sufi-
ciente. A única coisa que pedimos é que a pessoa 
tenha um compromisso com os dias e horários.

Quando você decidiu trazer o sebo para a PUC?
Mariana - Eu posso dizer que sou voluntária da 
CELPI desde pequena, já que ela era ligada ao 
meu antigo colégio. Um dia, meu pai decidiu 
desmanchar uma estante de livros na minha 
casa e colocou vários livros de economia, so-
ciologia e política para doação. Nessa altura, eu 
já trabalhava na PUC, então decidi fazer uma 
lista de livros com os preços e passei para 
os professores do Departamento de Econo-
mia. Rapidamente, consegui vender todos os 
livros. O sebo ainda não existia com a estru-
tura de hoje, mas a comunidade da PUC-Rio 
já era nosso comprador. Um dia, veio a ideia 
de organizar o sebo na PUC, então decidi ir à 
Reitoria pedir para fazer o sebo nos pilotis, mas 
nunca imaginei em fazer nada de graça. Quando 
eles cederam o espaço e toda uma estrutura 
para a realização do sebo, fiquei encantada, 
principalmente por ter sido tão acolhida pela 
Universidade, que viu valor em nosso trabalho. 
Com essa oportunidade, percebemos que um 
trabalho que tinha como primeiro objetivo criar 
fundo para a CELPI estava ajudando um mundo 
de gente que comprava livros bons por preços 
acessíveis. Vimos que é um trabalho de mão 
dupla, porque as pessoas ajudam a CELPI ao 
comprarem os livros e nós ajudamos a demo-
cratizar o acesso à leitura, que é algo muito im-
portante para o nosso país. 

GABRIEL M
EIRELLES

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

