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O professor Francisco de Guimaraens, do Departamento de Direito, toma 
posse como Decano do Centro de Ciências Sociais (CCS) no dia 7 de mar-
ço, às 11h, em cerimônia virtual realizada por meio da plataforma Zoom. 
Para participar, clique aqui.

Missas
Acolhimento
A cerimônia de Eucaristia de acolhimento aos calouros e veteranos será ce-
lebrada no dia 9 de março, às 12h, pelo Vice-Reitor Geral, padre Anderson 
Pedroso, S.J., na Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

Em Memória
No dia 9 de março, às 18h, será celebrada a missa em memória do pro-
fessor Luiz Felipe Guanaes, do Departamento de Geografia. Guanaes era 
diretor do NIMA e faleceu durante o feriado de Carnaval. 

Aula Magna
O professor António Menezes Cor-
deiro, Catedrático e Decano do gru-
po de Ciências Jurídicas da Facul-
dade de Direito da Universidade de 
Lisboa, vai proferir a Aula Magna do 
Curso de Direito, no dia 9 de março, 
às 9h, sobre O Direito Civil Lusófo-
no como Sistema Autônomo. Infor-
mações aqui. A palestra será via 
Zoom. É necessário fazer inscrição 
aqui. Serão concedidas três horas 
de atividades complementares.

POSSE DECANO CCS

Doa PUC
A Cáritas Arquidiocesana arrecada re-
cursos para as famílias desabrigadas 
de Petrópolis por meio de depósito: 
Conta emergencial Cáritas Arquidioce-
sana, Banco Bradesco, Agência 0814-
1, Conta corrente 48500-4 ou Chave 
PIX CNPJ 34.267.971/0001-14. 

Dia Internacional das Mulheres
O Diretório Central dos Estudantes da 
PUC-Rio (DCE Raul Amaro) vai realizar 
a intervenção artística Projeção Femi-
nista nos Pilotis do Edifício da Amiza-
de, no dia 8 de março. A atividade será 
para comemorar o Dia Internacional 
das Mulheres. 

Vice-Reitoria Comunitária
CBA – Regularização de Débitos 2021.2
Termina no dia 9 de março o 4 º período de Regularização de Débitos de 
2021.2. Os critérios, prazos e procedimentos de negociação poderão ser 
consultados no site da VRC. Não serão realizadas negociações fora dos 
prazos estipulados.

FESP - Reunião Informativa • (Inscrição 2022.1)
Os alunos com bolsa 100% tipo FILANTRÓPICA ou PROUNI, que desejarem 
se inscrever no Programa de Permanência Estudantil FESP, devem compare-
cer à Reunião Informativa que ocorrerá nos dias 9 de março e 10 de março 
às 10h30, no Auditório Del Castillo (RDC). O aluno deverá escolher o horário 
que não prejudique as atividades acadêmicas.

VRC - Instagram
Siga @vrcpucrio e acompanhe, também pelo Instagram, as principais notí-
cias e ações da VRC na PUC-Rio.

A ALEGRIA E OS CUIDADOS
NO RETORNO ÀS AULAS

D
epois de dois anos dis-
tantes do campus uni-
versitário por motivo da 
pandemia, temos a alegria 

de poder retomar as nossas ativi-
dades presenciais. Mesmo distante 
do campus da PUC-Rio, estivemos 
unidos de forma remota, partici-
pando das atividades acadêmicas 
e administrativas, procurando cum-
prir os nossos compromissos com 
o ensino, a pesquisa e a extensão. 
Com a participação e colaboração 
de toda a comunidade universitária, 
grandes esforços foram feitos para 
manter o nosso planejamento insti-
tucional, exigindo certamente sacri-
fícios e a determinação de não abrir 
mão da missão de ensinar e apren-
der. Muitos de nossos alunos, que 
ingressaram recentemente na PUC-
-Rio, não tiveram a oportunidade e 
a satisfação de uma convivência 
prazerosa e formativa no campus 
universitário, de conhecer presen-
cialmente e compartilhar ideias 
com os professores e pesquisado-
res, de apreciar a beleza ecológica 
do campus, e de compartilhar com 
os colegas seus anseios e aspira-
ções. Também os professores sen-
tiram falta desse contato proximal 
com seus alunos, transmitindo pre-
sencialmente os saberes científicos 
e suscitando as potencialidades 
existentes na vida dos jovens. 

       
Hoje, mesmo com a pandemia em 
curso, temos a ousadia de abrir 
novamente os espaços físicos do 
campus universitário para acolher 
todos vocês que optaram por es-
tudar e trabalhar na PUC-Rio. So-
mos conscientes que este retorno 
exigirá de todos nós muitos cuida-
dos, pois somos responsáveis pela 
nossa saúde individual e coletiva 

dos que integram a vida universi-
tária. Para tanto, seguiremos os 
protocolos de segurança, usando 
máscara, evitando aglomeração, 
higienizando as mãos e apresen-
tando o passaporte vacinal nas 
entradas do campus. O princípio 
ético do bem comum deve estar 
sempre presente, permitindo que 
sejamos responsáveis pela saúde 
de todos que compartilham a mes-
ma missão educativa. Como casa 
da ciência, a Universidade segue 
os princípios básicos da busca da 
verdade, mesmo diante de cenários 
complexos e incertos que exigem 
estudos e pesquisas permanentes. 
A tradição da ciência brasileira em 
lidar com pandemias e endemias é 
algo reconhecido em todo o mun-
do, não obstante alguns obstáculos 
políticos e ideológicos. Com a co-
laboração de todos, e seguindo as 
recomendações da ciência, vence-
remos mais uma batalha que ame-
aça a vida humana e provoca insta-
bilidades sociais e econômicas.

       Desejamos, neste retorno, que 
procuremos participar e cultivar os 
valores inspiradores de nossa Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, que tem historicamente 
contribuído com o Brasil na me-
lhoria do ensino superior de quali-
dade, com as inúmeras pesquisas 
relevantes, e com a inclusão edu-
cacional de muitos jovens. Sejam 
bem-vindos! Que Deus nos conce-
da a saúde para levar adiante nos-
sos sonhos e ideais, e a sabedoria 
para acolher as diferenças e zelar 
pelo bem de todos que integram a 
nossa casa comum universitária. 
 
Pe. Josafá Carlos de Siqueira SJ

Reitor da PUC-Rio

Privacidade dos Dados
O Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STF), Ricardo Villas Bôas 
Cueva, ministra a palestra aberta: 
“Privacidade e Proteção dos Dados 
no Brasil - Regulação, Perspectivas 
e Desafios”. O encontro, que será 
no dia 15 de março, às 18h, por 
meio da plataforma Zoom, é parte 
do curso de extensão: A Nova Lei 
Geral de Proteção de Dados Pesso-
ais, promovido pelo Departamento 
de Direito. Para participar, acesse.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/93380211415?pwd=V1Q3M21TTWpXOXZvZGR0dEZPSEhQUT09
https://www.jur.puc-rio.br/2022/02/23/aula-magna-2022-1/
https://www.jur.puc-rio.br/2022/02/23/aula-magna-2022-1/
https://www.jur.puc-rio.br/2022/02/23/aula-magna-2022-1/
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJMtcOqsqz0qH92hjzQGYM96THlQRamF5toI
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
https://www.instagram.com/vrcpucrio/
https://bit.ly/34UeU6D
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Quais são as bases da campanha Campus 
Seguro?

Padre Anderson Pedroso: É importante desta-
carmos o conceito de Campus Seguro. Vivemos 
em sociedade e ela é regulada por leis, que de-
vem ser respeitadas. Quando se trata da PUC-
-Rio, estamos em um ambiente educativo, logo, 
não basta apenas impor as leis, mas convencer 
as pessoas e mostrar o quanto as leis e orien-
tações são importantes para o bem comum. O 
conceito de Campus Seguro é abordar esta te-
mática da corresponsabilidade. Todos são res-
ponsáveis pela segurança do campus. Por isso, 
a premissa é esta: criamos um campus seguro 
e mantemos um campus seguro. Isso tem a ver 
com a identidade e missão da PUC-Rio, que é a 
preocupação com as pessoas e o bem comum. 
Destacaria este conceito como um campo de 
coletividade e cuidado com todos. E existe uma 
razão, que é o nosso modo de ser. A partir 
disso, decorrem atitudes essenciais. Quando 
falamos de campus, falamos de pessoas, logo 
não é um lugar geográfico somente e, sim, este 
espaço de convivência das pessoas e de uma 
rede de relações em que elas se encontram e 
constroem as suas amizades e seus estudos 
que deixam marcas para o resto da vida. Este 
ambiente de convivência tem que ser cuidado 
por todos. E as atitudes que marcam e prote-
gem este lugar são aquelas recomendadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), que são 
o porte de máscara, o distanciamento social 
e, sobretudo, o fato de estarmos vacinados. 
O que queremos transmitir para a comunidade 
acadêmica, funcionários e pessoas que fre-

quentam a vizinhança e atravessam o campus, 
é um conceito de acolhimento. A Universidade 
abre as portas completamente, mas de forma 
corresponsável. Abrimos as portas, mas não 
de qualquer maneira, e sim com cuidado e pre-
servação deste ambiente. O diferencial da PUC-
-Rio é o de como as leis são acolhidas e, neste 
caso, ela está baseada na ciência.   

Professor Augusto Sampaio: Como a Vice-
-Reitoria Comunitária cuidar do campus, nós 
estaremos presentes neste ambiente, e é fun-
damental que a comunidade de alunos enten-
da isto. Um exemplo é a suspensão do trote, 
pois todo primeiro encontro na vila reúne uma 
multidão de pessoas. Esses encontros não vão 
acontecer e haverá mudanças, como no ban-
dejão, que terá uma regra de distanciamento. 
A PUC-Rio está tomando cuidados em rela-
ção ao protocolo de distanciamento. As salas 
de aula estão com menos carteiras, e algu-
mas atividades continuam on-line para evitar 
a natural concentração que ocorreria se todos 
estivessem juntos. Mas muitas situações vão 
depender da cooperação dos alunos, evitando 
aglomerações e confraternizações. Para entrar 
no campus é obrigatório o uso de máscara. A 
PUC-Rio pede para que todos enviem o com-
provante de vacinação para a confecção de cra-
chás, que serão apresentados pelos alunos na 
entrada do campus. No entanto, os crachás não 
ficarão prontos logo na primeira semana, por-
tanto, é importante apresentar o comprovante 
de vacinação até o documento da Universidade 
ficar pronto.   

Quais são as expectativas para a volta às au-
las presenciais?

Padre Anderson: Mais do que expectativa, eu 

A PUC-Rio retornará com as atividades 
acadêmicas no campus Gávea a partir 
desta segunda-feira, dia 7 de março. 
Após um período de dois anos sem aulas 
presenciais, a Universidade se prepara para 
receber alunos, professores e funcionários 
com a campanha Campus Seguro. A ação, 
criada pela Agência.Com/Comunicar, visa 
ao estabelecimento de normas sanitárias 
para o bem-estar social e enfrentamento 
da Covid-19 no ambiente da PUC-Rio. O 
Vice-Reitor Geral, padre Anderson Pedroso, 
S.J., e o Vice-Reitor para Assuntos 
Comunitários, professor Augusto Sampaio, 
ressaltam que, para uma convivência 
saudável, é importante respeitar os 
protocolos que garantam a proteção de 
todos. Por isto, a recomendação é que o 
uso de máscaras seja respeitado, inclusive, 
nos espaços abertos. E será necessário 
apresentar o comprovante de vacinação na 
entrada da Universidade.

POR MARIA CLARA AUCAR E VICTORIA REIS

falaria de esperança. A esperança é algo que 
vem ao nosso encontro, que vai além de nós. 
Esperamos poder recomeçar, retomar o cami-
nho, e que as pessoas estejam bem. Que os 
alunos, que são a nossa riqueza, o centro das 
nossas atenções, possam retomar a formação. 
Estamos muito preocupados, porque foram 
dois anos em que a PUC-Rio não parou, mas, 
certamente, teremos que revisar o impacto 
desse período. A nossa esperança é que os 
alunos se encontrem bem, que eles possam re-
tomar o caminho de vida e de formação deles. 
Junto a isto, a minha esperança é que toda a 
comunidade se encha de entusiasmo e de ale-
gria, porque nós estamos vivos e passando por 
um momento difícil. Tanta gente, infelizmente, 
partiu. Então, inclusive para honrar essas pes-
soas, nós continuamos. Queremos que a co-
munidade possa voltar a habitar este campus e 
continuar a nossa história de formação, de edu-
cação, que tem um papel fundamental na so-
ciedade e na cidade do Rio de Janeiro e região. 
As expectativas dos estudantes serão ouvidas 
também. Será fundamental, neste começo, que 
haja um diálogo franco e aberto. Que este lugar 
de convivência, que constrói uma maneira de 
pensar integrada, seja reconstruído e retoma-
do. É muito importante que os alunos tragam as 
expectativas deles e que participem da nossa 
esperança. Nós queremos que esta experiência 
de escuta da Vice-Reitoria Comunitária (VRC) 
se estenda por toda a Universidade.

Professor Augusto: Eu fico imaginando alunos 
que estão na PUC-Rio há dois anos, cursando a 
Universidade, e que nunca vieram ao campus. 
Um diferencial importante da PUC, entre as uni-
versidades do Rio de Janeiro, é que não existe 
campus igual ao nosso. Ele é acolhedor, propí-
cio à convivência e reflexão. Certamente, va-

Segurança e acolhimento na volta às aulas
ENTREVISTA // PADRE ANDERSON PEDROSO, S.J. E AUGUSTO SAMPAIO

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

11h. Oficina Básica do Moodle para Alunos. Organização: CCEAD. Link aqui. 

17h. Oficina Instrumental Básica do Moodle para Professores. Organização: CCE-
AD. Link aqui. 

  SEGUNDA-FEIRA, 7
14h. Oficina. Tema: Construção de trilhas de aprendizagem utilizando recursos do 
moodle. Organização: CCEAD. Link aqui.

  QUINTA-FEIRA, 10

9h30. Aula inaugural aberta da Pós-graduação em Psicologia Hospitalar e da 
Saúde: presente e futuro. Organização: CCE. Link aqui. 

19h. Aula Aberta sobre Logística e Sustentabilidade. Palestrante: professor Bruno 
Silvestre (Asper School of Business). Organização: CCE. Link aqui. 

  SEXTA-FEIRA, 11

9h. Palestra. CST - Terapia de Estimulação Cognitiva: um tratamento baseado 
em evidências para pessoas com demência - um treinamento para estudantes e 
profissionais. Palestrante: Daniel Mograbi e Renata Naylor. Organização: Departa-
mento de Psicologia. Informações aqui. 
Obs. Após inscrição será enviado um link para pagamento. Link para a palestra, 
acesse aqui.

  SÁBADO, 12

17h. Notícias Teológicas. Tema: Relações de gênero e subjetividades - a docên-
cia feminina no Ensino Superior de Teologia. Palestrante: professora Neiva Furlin 
(UNOESC). Organização: CTCH. Link aqui.

  TERÇA-FEIRA, 8

17h. Oficina. Tema: Criando grupos no ambiente de aprendizagem para realização de 
atividades colaborativas. Organização: CCEAD. Link aqui. 

20h30. Roda de Conversa - Budismo e Taoísmo: uma conversa entre China e 
Brasil sobre filosofia, mundo e vida. Para assistir, clique aqui.

  QUARTA-FEIRA, 9

mos preparar uma série de eventos, em grupos 
pequenos, para passar algumas informações 
aos alunos. Se os estudantes tiverem qualquer 
dúvida, chegando aqui, podem se dirigir à Vice-
-Reitoria Comunitária, porque esperamos sem-
pre resolver os problemas. É importante desta-
car que algumas modificações foram feitas. O 
nosso Reitor é muito preocupado com a nature-
za, e podemos olhar quantas mesas e cadeiras 
foram colocadas pelo campus. Aumentamos os 
espaços de convivência e acolhimento, respei-
tando as normas de saúde. São atitudes que, 
mais do que nunca, devem ser feitas em uma 
universidade, porque nós acompanhamos a ci-
ência. Qualquer medida ligada à saúde vem da 
ciência primeiro. Que sejam todos muito bem-
-vindos.

Qual a importância deste retorno, principal-
mente para os alunos que nunca tiveram con-
tato com o campus?

Padre Anderson: Acho que será algo natural, 
porque o campus é convivência, e isto é pró-
prio do ser humano. Nós somos seres sociais. 
Acho que será algo tranquilo, na medida em 
que respeitarmos as regras, algo que ajudará 
muito para que se construa um clima de se-
renidade. Assim, os alunos vão se adaptar de 
forma espontânea. O campus tem isso, a gente 
se acomoda de maneira espontânea e perto da 
natureza. E será importante ter essa convivên-
cia depois de dois anos com aulas on-line. Eu 
mesmo estou tendo a experiência de encon-
trar pessoas presencialmente, com as quais 

conversei muito por reuniões on-line, e agora 
percebo se são mais altas ou baixas do que 
imaginei. Acredito que será algo até divertido 
porque nós tínhamos uma experiência quase de 
avatar das pessoas, e agora saímos do virtual e 
passamos para o real. O ser humano é um ser 
social, de comunicação e diálogo, precisamos 
uns dos outros. Logo, o campus seguro tem o 
propósito de oferecer esse contato social genu-
íno e o melhor possível. Os professores estão 
preparados para este momento e ansiosos para 
voltar ao ambiente de trabalho. Durante reuniões 
com a comunidade acadêmica, o assunto que 
mais ouvi foi a falta do contato com os alunos, 
porque o ensino é feito por meio do contato. Às 
vezes um olhar diz mais do que uma palavra. Os 
bons professores são mestres, foram privados 
da convivência, mas agora podem voltar a ter 
este contato. 

Professor Augusto: Diversas mudanças foram 
feitas na Universidade e estamos aqui às ordens 
para esclarecer e abertos a sugestões para 
aperfeiçoar medidas. Queremos acolher. Mas é 
importante ressaltar que este é um trabalho de 
toda comunidade. A Universidade enviou para 
os alunos um link no qual eles devem anexar 
uma cópia do certificado de vacinação emitido 
pelo ConecteSUS para a confecção de crachás 
que vão permitir o trânsito livre pelo campus. 
No entanto, estes crachás não estarão disponí-
veis logo na primeira semana de aula, por isto 
é importante estar com o certificado em mãos 
para apresentar na entrada da Universidade. E 
ainda solicitamos que o uso de máscaras seja 

mantido nos espaços ao ar livre, a fim de que 
todos se sintam seguros. 

De que maneira a campanha Campus Seguro 
se inspira na identidade e missão da Univer-
sidade?

Padre Anderson: Falar da nossa identidade e 
missão é falar sobre quem nós somos e a razão 
de fazermos as coisas de tal maneira. Por que 
nós cuidamos da volta às aulas desta forma? 
Porque a nossa razão de ser está centrada no 
bem das pessoas. A nossa lógica é humanista. 
Sempre buscamos a razão mais profunda dos 
nossos atos e isto faz a diferença. A PUC-Rio 
não pode se conformar com o resto, no sentido 
de que ela tem uma maneira própria de agir e a 
identidade dela se mostra nos gestos - desde os 
menores até os mais eloquentes. A campanha 
explicita quem nós somos: uma comunidade 
educativa comprometida com o social, com 
a justiça social e que procura aplicar os seus 
ideais maiores, que coloca o ser humano no 
centro. É um humanismo cristão, que nasceu 
inspirado na fé. A raiz está na fé cristã, mas se 
amplia para todas as pessoas, e a PUC-Rio é 
isto. A produção intelectual da PUC-Rio tem que 
espelhar esta maneira de ser da Universidade, 
que é comunitária, comprometida com o social, 
aberta a todas as pessoas e que tem um respei-
to por todos os seres humanos.

Professor Augusto: Estas ações da Universida-
de não têm um fim publicitário. Elas fazem parte 
da missão da PUC-Rio.

Alimentação
O bandejão volta a funcionar no dia 7 de março. Todos os protocolos sanitários 
serão cumpridos, como o distanciamento social nas filas de espera, diminuição 
de mesas e cadeiras no refeitório, oferta de álcool em gel e luvas para servir as 
refeições. Haverá, também, a venda de marmitas aquecidas na lanchonete, de 
R$12 e R$15, que poderão ser consumidas no restaurante. Acompanhe o cardá-
pio nos stories do Instagram @pucurgente.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/96274593900?pwd=K1Ntd3ZmWEZEbi90bGNoYWEzNkpxUT09#success
https://puc-rio.zoom.us/j/99143536497?pwd=SW85dHIyKzZYMWoxTkM3MEYzcXpadz09#success
https://puc-rio.zoom.us/j/93785644885?pwd=NkdtYytWYmJ1djJYc0xZVlRSVFJMQT09#success
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll?nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta-sobre-logistica-e-sustentabilidade&nInst=cce
http://www.psi.puc-rio.br/site/index.php/eventos/item/668-treinamento-cst-2022
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJItfuCgrTkoGNfgsaoNAC_ji8enS8vFrJar
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJItfuCgrTkoGNfgsaoNAC_ji8enS8vFrJar
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://puc-rio.zoom.us/j/94826382868?pwd=UHYvOG1IVHpKWHB6UWJiOVIvYUZIUT09#success
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-(traço)-budismo-e-taoismo:-uma-conversa-entre-china-e-brasil-sobre-filosofia,-mundo-e-vida nIst=cce
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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Vaga Estágio

O Depar tamento de Medicina tem duas vagas aber tas para es-
tágio nas áreas de Comunicação e Marketing, com carga ho-
rária de 20h e 30h semanais. Em Comunicação, o estágio será 
em redes sociais, e ter conhecimento do pacote Adobe (Pho-
toshop, InDesign e Premiere) é considerado um diferencial. 
A vaga de Marketing é direcionada para atendimento e ações 
de Marketing estratégico. Neste caso, estudantes do primeiro 
período de Administração serão aceitos como candidatos. Co-
nhecimento do pacote Office e boa escrita são fundamentais 
para a vaga. Interessados devem enviar currículo para isabel-
lebernardesc@puc-rio.br até o dia 25 de março.

ESTRE IA  10  DE  MARÇO

Embarque no mo

Vem aí a segunda temporada do Ideias em Movimento, o podcast
que discute as linguagens e as novidades no audiovisual: filmes,

séries, comerciais, programas e entrevistas.

TODA QUINTA, A CADA QUINZE DIAS, UM NOVO EPISÓDIO. AQUI AS IDEIAS FLUEM.

vime
nto das ideias.

Dispon íve l  no  s i te  da  Rád io  PUC,
YouTube TV  PUC-R io ,  Spot i f y  e  Deezer .

O Departamento de Direito promove Aula Inaugural aberta da Pós-Gradu-
ação em Ciências Penais: “O ilícito-típico em direito penal”, no dia 19 de 
março, às 10h. O encontro será ministrado pelo professor titular da Es-
cola de Direito e do programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Fábio 
Roberto D’ávila. A reunião ocorrerá por meio da plataforma On-line Zoom. 
Para se inscrever, acesse.

MBA IAG
Estão abertas as inscrições para os cursos de MBA na Escola de Negócios 
da PUC-Rio (IAG) até o dia 8 de março. O programa tem como objetivo for-
mar gestores e novos líderes e oferece as seguintes opções: Management, 
Finanças Corporativas, Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios, 
Gestão Comercial e de Vendas, Gestão de Marketing ou Gestão de Recur-
sos Humanos. Para se inscrever, acesse.  

Curta Duração 
O IAG PUC-Rio oferece cursos produzidos pelos Núcleos de Pesquisa do 
IAG PUC-Rio sobre Blockchain, ESG, Diversidade, People Analytics, Sus-
tentabilidade, Mercado Financeiro e outros temas. Informações em www.
iag.puc-rio.br/cursos-online ou com a Secretaria Acadêmica por meio do 
telefone 2538-9240 ou do WhatsApp 9.9452-7756.

AIChE PUC-Rio
O American Institute of Chemical Engineers (AIChE), do Departamento de 
Engenharia Química, está com inscrições abertas, até o dia 21 de março, 
para novos membros. O objetivo é ajudar o estudante a se desenvol-
ver profissionalmente, participar da organização de eventos relevantes e 
competir em nome da universidade. Para se inscrever, clique aqui e para 
mais informações visite o perfil @aichepucrio no Instagram.

CIÊNCIAS PENAIS

Opções de Disciplinas
 
Departamento de Teologia
Ética Socioambiental Y Derechos Humanos (CRE9175). Ministrada em 
espanhol e direcionada para alunos de intercâmbio. As aulas ocorrerão de 
forma remota por meio da plataforma Zoom, às sextas-feiras, 9h. Serão 
20 vagas disponíveis. Para mais informações, mande um e-mail para 
cre@puc-rio.br

Núcleo de Estudos Disciplinares Ibero-Americanos 
Os Desafios na América Latina Contemporânea - disciplina interdeparta-
mental de Pós-Graduação (COM2210, IRI2189 e JUR2534), disponível 
somente no primeiro semestre de 2022.  As aulas ocorrerão todas as 
sextas-feiras, às 9h. Para mais informações, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://bit.ly/3p2AHjh
https://bit.ly/35cQYel
http://www.iag.puc-rio.br/cursos-online
http://www.iag.puc-rio.br/cursos-online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd66m124En-Oh_0izUAxPf5rvUxXLhZUkm4M7a1xYeMmxa6FQ/viewform
https://www.instagram.com/aichepucrio/
http://ei.usuarios.rdc.puc-rio.br/blog/disciplina-de-pos-graduacao-2022-1-os-desafios-da-democracia-na-america-latina-contemporanea/
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A volta à Universidade inaugura 
novos tempos e novas formas de 
convívio. 

Voltamos com vacina no braço, 
máscara no rosto, distanciamento e 
alegria no coração. 

Juntos mantemos uma rede de 
proteção, solidariedade e consciência.

Ser e agir pelo bem comum.

Bastam gestos simples para uma forte proteção 
coleva. O cuidado com o eu, com o outro e 
com o bem comum. Genleza e delicadeza 
também são fundamentais. 

Bem-vindos ao campus seguro.

Gestos e atitudes 

simples para um 

campus seguro.

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