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Bazar e Brechó
Nos dias 5 e 6 de abril, às 11h, a organização voluntária Felinos Universitários 
do Marquês da PUC-Rio promoverá o Bazar e Brechó no Pilotis do Edifício 
Cardeal Leme. A iniciativa tem como objetivo arrecadar fundos para auxiliar na 
proteção e cuidados dos gatos e animais silvestres que vivem nos arredores do 
campus universitário. Haverá a venda de comidas, bolsas, roupas e sapatos.

Cidades Inteligentes
O projeto de pesquisa do Laboratório de Engenharia de Software da PUC-Rio, 
com o tema Cidades Inteligentes, está com inscrições abertas até o dia 7 de 
abril. As vagas disponíveis são indicadas para alunos de doutorado e mestra-
do em Informática, além de estudantes de graduação em design de mídia e 
computação. O objetivo é desenvolver soluções inteligentes que apresentem 
melhorias ao Estado do Rio de Janeiro. Enviar currículo para o e-mail medles@
les.inf.puc-rio.br.

NEAM Voluntário
O Núcleo de Estudo e Ação Sobre o Menor (NEAM) seleciona alunos para tra-
balho voluntário. As inscrições devem ser feitas na coordenação do NEAM, 
localizada na sobreloja do Edifício Cardeal Leme, das 9h às 17h.

Retorno Muay Thai
As atividades presenciais de Muay Thai estão de volta. As aulas, uma parce-
ria com a Coordenação de Educação Física e AFPUC, serão ministradas pelos 
professores Gustavo Trindade e Eduardo Dutra. Nas segundas e quartas, os 
encontros serão das 12h às 13h, e, terças e quintas, das 19h às 20h, na Quadra 
do Ginásio e na Sala Multiuso de Esportes no Ginásio. Mais informações por 
meio do e-mail afpuc@puc-rio.br

VAGAS EMPRESA JÚNIOR

Pastoral Universitária
Semana de Direitos Humanos
Estudantes de todos os cursos da Universidade podem se inscrever para 
atuar nas atividades que serão desenvolvidas durante a V Semana de Direi-
tos Humanos, de 23 a 27 de maio. Inscrições pelo link.
 
SejaMais
Organizado pela Pastoral Universitária Anchieta, o Pré-Vestibular Comuni-
tário SejaMais recruta voluntários para dar aulas de português, história, 
biologia, redação e literatura. Atualmente, 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 interessa-
dos devem enviar e-mail para pvcsejamais@gmail.com.
 
Crisma
A Pastoral Universitária Anchieta (PUA) convida o corpo discente da PUC-
-Rio a participar do grupo de Crisma. Os encontros serão presenciais e 
semanais, todas terças, às 15h, quartas, às 11h, e quintas-feiras, às 15h. 
Inscrições pelo link.
 
Grupo Aprofundamento da Fé
O grupo Aprofundamento da Fé abriu vagas para a comunidade PUC-Rio. As 
atividades buscam estimular o diálogo entre a experiência de fé e questões 
do contemporâneo, promovendo a cultura do encontro a partir da vivência 
de tradições religiosas diversas. Os encontros serão todas terças-feiras, às 
17h, na modalidade presencial, e todas quintas-feiras, às 19h, de modo 
virtual. Inscreva-se pelo link.
  
Edital
A Dignidade Re-Vista lançou o 14º edital para publicação de artigos aca-
dêmicos. Nesta edição, o tema escolhido abrange a discussão sobre feli-
cidade. O objetivo desta coletânea é refletir sobre como a ciência explica a 
felicidade, a maneira como está relacionada a pequenas ações projetadas 
no dia a dia e como a ideia de felicidade está relacionada às conquistas. 
Submissão de artigos até o dia 30 de abril, pelo o link.

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo da 
Empresa Júnior PUC-Rio até o dia 5 de abril. A con-
sultoria, formada por estudantes de graduação 
de diferentes cursos da PUC-Rio, atua nas áreas 
de Marketing & Assessoria, Audiovisual, Design, 
Processos, Finanças, Jurídico e Arquitetura. Para 
participar, não é necessário ter pré-requisito. O in-
tuito é proporcionar o contato do estudante com 
o mercado, além de ser uma oportunidade de 
adquirir conhecimentos em diferentes áreas da 
atuação.  Para inscrição, acesse formulário.

Vice-Reitoria Comunitária
FESP/VRC - INSCRIÇÃO 
Terminam, no dia 10 de abril, as inscrições para o Processo Seletivo do FESP. 
Os alunos com bolsa 100% tipo FILANTRÓPICA ou PROUNI, que desejarem 
participar, poderão fazer a inscrição pelo site do FESP.

CBA/APROVEITAMENTO ACADÊMICO
Alunos com bolsas tipo ProUni, Filantrópica e PUC já podem utilizar o link  
para notificar a Comissão de Aproveitamento Acadêmico sobre situações que 
possam interferir no requisito de manutenção de bolsa.

TRABALHO SOCIAL
A respuc/VRC informa aos alunos de todos os cursos de graduação interes-
sados em participar do Trabalho Social que os parceiros - Instituto Refazer, 
Fundação Casa Santa Ignez, Instituto Lar (Levante, Ande, Recomece) - estão 
oferecendo oportunidades em diversas áreas de conhecimento. A partici-
pação do aluno PUC em projetos sociais poderá ser considerada Atividade 
Complementar. Informações pelo telefone: 3527-1056 ou no site.

Inscrições
As inscrições para as Cerimônias de Formatura de 
2022.1 foram prorrogadas até dia 8 de abril. Os alunos 
interessados deverão preencher o formulário disponí-
vel no SAU Online. Somente os estudantes matricula-
dos 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 ins-
crição.
 
Envio de Foto
O prazo para envio de foto foi prorrogado até dia 8 de 
abril. Cada formando poderá enviar uma foto para o e-
-mail atendimentoceic@puc-rio.br. As especificações para 
o envio estão disponíveis no site: www.puc-rio.br/formatura.

Formaturas 2022.1

Inscrições NOAP
Estão abertas as entrevistas de triagem para atendimento no núcleo de Leitura e 
Escrita do NOAP para alunos que têm dificuldade em leitura e produção de textos. 
Inscrições por meio de formulário no site da Rede de Apoio aos Estudantes - RAE.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://forms.gle/W1BhfCEx3Ao82dSt9
https://forms.gle/M91XatWmzrX1LgiR6
https://forms.gle/SDexUMKkNXZGdeYU6
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_Dignidade.php?strSecao=chamada&fas=
https://forms.gle/U1WYSqC9frSNFcBK6
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
https://forms.gle/tPwwiw7s4mVXugAW9
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/respuc/trabalho_social.html
http://www.puc-rio.br/formatura
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/rae/
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9h30. IV Feira de Intercâmbio Internacional Virtual. Palestrantes: representantes 
de Universidades parceiras. Organização: CCCI. Informações e Inscrições.
 
14h. Palestra. Tema: Lançamento do Programa de Germinação de Impacto (PGI) 
do Instituto Gênesis. Palestrantes: Lara Frigotto e Paula Araújo (coordenadoras 
do programa). Organização: Instituto Gênesis PUC-Rio/cooperação: Furnas Cen-
trais Elétricas/parceria: Prefeitura de Angra dos Reis. Plataforma Zoom. Para se 
inscrever, clique aqui.

SEGUNDA-FEIRA 4

9h. Semana da Felicidade PUC-Rio Exibição de vídeos e palestras. Tema: Fé e Fe-
licidade: O caminho para o acontecer da vida produtiva plena do bem-estar. Con-
vidados: padre Josafá Carlos de Siqueira, SJ (Reitor da PUC-Rio), padre Ander-
son Antonio Pedroso, SJ (Vice-Reitor da PUC-Rio), Augusto Sampaio (Vice-Reitor 
Comunitário), Vera Damasio (Departamento de Artes & Design), Jorge Biolchini 
(Departamento de Medicina), Maria Helena R. Mandacarú Guerra, Clarissa Schiti-
ne, José Cândido Pereira Neto. Campus PUC-Rio, Edifício da Amizade, Ala Frings.

11h. IV Feira de Intercâmbio Internacional Virtual. Palestrantes: representantes de 
Universidades parceiras. Organização: CCCI. Informações e Inscrições.

18h. Papo Universitário sobre Felicidade. Palestrante Sérgio Albuquerque (tese de 
doutorado “Felicidade e Teologia - Traços para uma reconciliação”). Organização: 
Dignidade Re-Vista/Pastoral Universitária. Canal: YouTube. Inscrição aqui.

TERÇA-FEIRA 5

9h. Exibição de vídeos e palestras. Tema: Fé e Felicidade: O caminho para o acon-
tecer da vida produtiva plena do bem-estar. Convidados: professores padre Josafá 
Carlos de Siqueira, SJ (Reitor da PUC-Rio), padre Anderson Antonio Pedroso, 
SJ (Vice-Reitor da PUC-Rio), Augusto Sampaio (Vice-Reitor Comunitário), Vera 
Damasio (Departamento de Artes & Design), Jorge Biolchini (Departamento de 
Medicina), Maria Helena R. Mandacarú Guerra, Clarissa Schitine, José Cândido 
Pereira Neto. Campus PUC-Rio, Edifício da Amizade, Ala Frings.

10h. IV Feira de Intercâmbio Internacional Virtual. Palestrantes: representantes de 
Universidades parceiras. Organização: CCCI. Informações e Inscrições.

QUINTA-FEIRA 7

13h. Roda de Conversa. XV Encontro Pedagógico de Professores da PUC-RIO. 
Tema:, “Voltamos, E ai?”. Organização:  RAD - Rede de Apoio ao Docente. Para 
participar, clique aqui.

18h. Palestra. Tema: Continual Learning - Quando as redes nunca param de apren-
der. Palestrante: Evelyn Batista (doutoranda em Engenheira Elétrica). Organização: 
CCE. Plataforma: Canal próprio do Laboratório de Inteligência Computacional Apli-
cada (ICA). Para participar, clique aqui. Taxa de participação de R$ 50.

SEXTA-FEIRA 8
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5,6 e 7 de abril

quar
ta   

quar
ta   

5,6 e 7 de abril

O Equilibrium apresenta a 

Três dias dedicados à promoção do bem-estar na nossa Universidade.Três dias dedicados à promoção do bem-estar na nossa Universidade.

Clique aqui E FAÇA PARTE DESSE MOVIMENTO!

QUARTA-FEIRA 6
10h. IV Feira de Intercâmbio Internacional Virtual. Palestrantes: representantes de 
Universidades parceiras. Organização: CCCI. Informações e Inscrições. 

15h. Roda de Conversa. Conversando na Rede. Tema: A importância do planeja-
mento e o manejo da ansiedade no ensino híbrido. Organização: RAE - Rede de 
Apoio ao Estudante. Para participar, acesse o link.

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/international_fair.html#1o-dia
https://www.sympla.com.br/palestra-de-lancamento-do-programa-de-germinacao-de-impacto__1526453
https://www.sympla.com.br/palestra-de-lancamento-do-programa-de-germinacao-de-impacto__1526453
https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/international_fair.html#2o-dia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZaZtdEf_QL7yMZktZp5fmah2Kz74WdOQny8mvAX_Aym8fFQ/viewform?usp=sf_link
https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/international_fair.html#4o-dia
https://puc-rio.zoom.us/j/95024524860?pwd=MjRCL0FnWTVDVWU5TDFnWnp6QnZqQT09
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=continual-learning:-quando-as-redes-nunca-param-de-aprender!&nInst=cce
https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/international_fair.html#3o-dia
https://puc-rio.zoom.us/j/91562444872?pwd=R1djOVdRNEpwRmp5eHdDUmRXRzk4UT09
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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.

Do que se trata a feira internacional?
Ricardo Borges: A feira internacional é uma oportu-
nidade que a CCCI está oferecendo para os alunos 
da PUC-Rio conhecerem um pouco mais sobre os 
destinos para onde eles podem ir. Eles vão ouvir ins-
tituições parceiras que vão se apresentar, e também 
convidamos alguns agentes consulares para falar 
sobre alguns países específicos, para os alunos sa-
berem como é a experiência de intercâmbio neles. 
Convidamos estudantes internacionais e brasileiros 
que já participaram de um intercâmbio para um bate-
-papo informal falando sobre as suas experiências.

Após dois anos fechado para o presencial, qual a 
importância de realizar uma atividade como esta?
Ricardo: O foco é que possamos retomar e aumentar 
as possibilidades que já tínhamos no passado. Com 
a pandemia, tivemos uma diminuição no número de 
estudantes da PUC-Rio que conseguiram ir para o 
exterior. A ideia é que esta feira possa mostrar que o 

mundo está se abrindo de novo.
Daniel Castro: Se pensarmos em termos de gra-
duação, existem alunos de 5º período pisando pela 
primeira vez na PUC. Ele está no período exato para 
fazer intercâmbio. Pode se inscrever hoje para, no 7º 
período, ir para fora. Se ele perder essa oportunida-
de, não vai conseguir mais.

Como o intercâmbio funciona?
Daniel: O aluno precisa ter completado 40 créditos 
para se inscrever, o que dá mais ou menos dois perí-
odos. Depois passa pelo procedimento de inscrição 
e vai para fora, a princípio, no 5º período. No inter-
câmbio normal, a pessoa fica no exterior de seis me-
ses a um ano. Existem alguns programas que a pes-
soa fica no exterior de um ano e meio a dois anos e, 
às vezes, precisa até fazer um estágio para fechar o 
duplo-diploma. A grande vantagem é que o estudante 
tem o diploma da PUC-Rio e o de outra instituição, o 
que abre portas fantásticas no mercado de trabalho. 
O objetivo principal do intercâmbio é o aluno fazer as 
disciplinas lá fora e ter o aproveitamento de créditos.

Como será a feira?
Ricardo: O programa está dividido em quatro dias. 
Haverá uma abertura na segunda-feira com a profes-
sora Angela Paiva, que é a Coordenadora da CCCI, 
com o professor Danilo Marcondes, Coordenador 

A Coordenação Central de Cooperação 
Internacional (CCCI) da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro anunciou a 
segunda Feira de Intercâmbio Internacional 
virtual. A exposição será entre os dias 4 e 7 
de abril inteiramente no formato remoto pela 
plataforma Zoom. Todos os estudantes da 
PUC-Rio podem participar. O Coordenador 
Central Adjunto de Cooperação Internacional, 
professor Ricardo Borges, e o assessor para 
alunos do Programa de Curta Duração, Daniel 
Castro, contam mais detalhes sobre a feira.

POR RAFAEL SERFATY

CCCI 
organiza feira 
internacional 
de intercâmbio 

ENTREVISTA // 
Daniel Castro e 
Ricardo Borges

Central de Internacionalização. Logo depois, teremos 
a orientação geral para que os alunos tenham ideia 
de como funciona o intercâmbio. A partir daí, vamos 
ter as atividades com as mesas de intercambistas, 
desses alunos que já foram e voltaram. Vamos ter as 
instituições parceiras que vão falar com os nossos 
alunos. No final das tardes de segunda, terça e quar-
ta-feira, vamos ter representantes de alguns consu-
lados que vão falar sobre como era a experiência dos 
alunos de intercâmbio nesses países.

O que o aluno pode esperar da feira? 
Daniel: O intercâmbio é uma oportunidade mui-
to boa para os alunos conhecerem determinadas 
universidades. Esperamos despertar o aluno em 
termos de timing para o intercâmbio, ele não vai 
conseguir fazer se perder esse trem. Filtramos os 
parceiros mais relevantes para os alunos. É abrir um 
pouco a cabeça sobre as oportunidades que cons-
truímos para eles. 
Ricardo: Você tem múltiplas oportunidades durante 
a semana. O aluno pode entrar em diferentes horá-
rios, coordenar as necessidades acadêmicas com 
algumas coisas que ele quer assistir. As palestras 
das universidades são curtas. Embora tenhamos 
aberto uma hora de espaço para cada uma, são pa-
lestras de 15 minutos para o aluno ter uma ideia da 
instituição e poder fazer perguntas depois.

GIOVANNA DE LUCA

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


4pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

A inovação sem esquecer a tradição 
faz parte do DNA do Departamento 
de Comunicação, que completa 70 
anos. Com o intuito de celebrar a data 
especial, o professor emérito da UFRJ, 
Muniz Sodré ministrará a Aula Inaugural 
no dia 11 de abril, às 11h, com o tema 
“Comunicação, fala e verdade”. A diretora 
do Departamento de Comunicação, 
professora Tatiana Siciliano, o professor 
titular Everardo Rocha e a assessora 
do departamento Valéria Pessanha 
conversaram sobre o momento especial 
que o departamento vive.      

POR VICTÓRIA REIS 

70 anos em grande estilo

ENTREVISTA // Valéria Pessanha 
Everardo Rocha e Tatiana Siciliano

Qual a importância de receber o professor 
Muniz Sodré na Aula Inaugural do Departa-
mento de Comunicação?

Tatiana Siliciano: O Sodré, com 80 anos de 
idade, é uma das pessoas mais contemporâne-
as que existe. Ele escreve semanalmente para a 
Folha de S. Paulo, lançou recentemente o livro 
A sociedade incivil que fala sobre os algoritmos 
e democracia, além de praticar karatê e ter uma 
religiosidade muito grande. O Sodré entende a 
comunicação como potência e ponte de diálo-
go, o que é fundamental, principalmente nos 
dias atuais. 

Everardo Rocha: O Muniz Sodré é um dos pri-
meiros pensadores, que abriu diferentes portas 
de análise sobre televisão, cultura brasileira, 
comunicação e jornalismo. Ele é um pensador 
brilhante de uma criatividade extraordinária e, 
ao mesmo tempo, um dos principais fundado-
res da comunicação no Brasil. Nós temos a jun-
ção da celebração de 70 anos de departamento 
e um dos principais comunicadores do país e 
não poderia haver melhor escolha para a Aula 
Inaugural. É um casamento perfeito. 

Nos 70 anos do departamento ocorreram di-
versas mudanças, e a mais recente foi a re-
forma curricular para Jornalismo e a criação 
do curso de Estudos de Mídia. Como acom-

panhar estas transformações?

Tatiana: É muito complexo acompanhar este 
ritmo. Parece que voltamos àquela ideia do 
Marx no Manifesto Comunista de que tudo o 
que é sólido se desmancha no ar. Parece que 
tudo se dissolve e estamos tentando construir 
alguma coisa, porque está mudando a percep-
ção. Se pensar cognitivamente, quando da-
mos aula, os alunos já são educados digital-
mente, o que muda uma percepção e forma de 
cognição do aprendizado. Para nós também é 
um aprendizado neste sentido, mas ao mes-
mo tempo temos uma experiência de conheci-
mentos e estamos aprendendo com os novos 
códigos e tentamos fazer esta ponte da me-
lhor forma possível com informação, produtos 
culturais. Para o profissional de comunicação 
não existe um preconceito com o podcast, te-
lenovela, seriado, best-seller, tudo isto é ob-
jeto da comunicação e é bom para pensar a 
comunicação. Como também os dispositivos 
e a tecnologia servem como ferramenta para 
a comunicação. 

Everardo: A atualização do departamento 
aconteceu no momento certo e compatível 
com o momento que estamos vivendo. Ainda 
que muitas coisas novas apareçam e se trans-
formem, esta nova configuração que começou 
terá uma durabilidade grande até que se forme 

JP ARAUJO

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

Comunicação,

AULA INAUGURAL

Muniz Sodré

Professor emérito da Universidade

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

11 de Abril, às 11h, via Zoom

O Departamento de Comunicação da PUC-Rio convida você para:

uma massa crítica que leve a uma futura trans-
formação daqui a algum tempo. 

Valéria Pessanha: Embora ouçamos que a na-
tureza não dá saltos e que as coisas acontecem 
de forma lenta, acredito que na comunicação 
as coisas se transformem muito rápido. Em ter-
mos técnicos, quando cheguei aqui, o que tinha 
de mais moderno era uma máquina de escrever 
elétrica e era uma tecnologia de ponta. Em dez 
anos, o computador dominou tudo, e as máqui-
nas desapareceram. Então percebemos como a 
tecnologia mudou rápido.   

Quais são os projetos e planejamentos para 
os próximos anos de departamento?

Tatiana: O fortalecimento dos cursos de Estu-
dos de Mídia, Jornalismo e da pós-graduação, 
isto dentro de uma perspectiva contempo-
rânea. Nós olhamos grades dos cursos de 
fora do país, fizemos consultas ao mercado, 
conversamos com egressos e formandos. O 
departamento não nasceu agora, mas sim de 
várias pessoas e começou lá atrás com a Fi-
losofia, passou a ser de Comunicação e já foi 
polivalente. 

Everardo: As transformações não têm o mes-
mo ritmo da informação e rapidez das coisas 
da vida. Tem que ter uma massa crítica para 
que as mudanças possam ser feitas e avan-

çar no sentido de um departamento com mais 
qualidade e força. Fomos fazendo as coisas 
no ritmo que achamos mais adequado, e acho 
que estas últimas mudanças ficarão durante 
um certo tempo, como é o normal das coi-
sas. O nosso ritmo de mudança acompanha 
o mundo, mas não é o mundo, tem uma outra 
forma de ler o que está acontecendo, e a partir 
daí com a massa crítica numa reflexão sobre 
isto, você agrega uma transformação na es-
trutura departamental. Acredito que estamos 
acompanhando bem as novas tecnologias e 
tenho muito orgulho de pertencer a esse de-
partamento. 

Valéria: A comunicação está sempre em an-
damento e isto traz uma ideia de renovação e 
frescor, e, para nós que trabalhamos, a sensa-
ção é de estar com outro público, jovem, com 
outra cabeça. Com todas essas inovações, 
temos sempre coisas novas acontecendo, e 
o departamento, no futuro, tem que acompa-
nhar essas mudanças, até porque o curso exi-
ge isto. E, tecnologicamente, nós temos que 
acompanhar também.     

Nos últimos dois anos, o ensino teve que ser 
adaptado para as telas e houve um distancia-
mento entre professores, alunos e funcioná-
rios. Qual a importância de retomar aos pou-
cos a relação presencial, principalmente para 
um curso que valoriza a troca de diálogo?

Tatiana: Eu sempre adorei o presencial, acredito 
que é o que dá sentido para nós e para o espírito 
da Universidade. Víamos os alunos que estavam 
há dois anos sem pisar no campus e não tinham 
incorporado o espírito universitário que se dá 
nos pilotis, na troca, interação, nas redes que se 
constrói. Mas o que eu acho mais interessante 
é que depois que passamos por isso, enxerga-
mos como a tecnologia é fundamental porque 
ela nos permite sobreviver, mas ainda assim, ela 
não substitui o afeto humano. Acredito que este 
aprendizado faz com que possamos ser melho-
res professores e seres humanos. 

Everardo: Particularmente, eu acho maravilho-
so, porque adoro dar aula e estar presente com 
os alunos em sala de aula, logo foi um enorme 
prazer para mim. Apesar de ainda ter que usar 
máscara, é muito bom voltar a ter esse contato 
e espero que voltemos ao que era antes, sem 
perder as tecnologias que nos apoiaram.  

Valéria: Nada substitui o presencial e o contato 
com as pessoas. O trabalho até que fluiu bem 
com a tecnologia e eletrônicos em casa, mas 
nada substitui o contato, toque, abraço e poder 
interagir. Foi um momento em que as pessoas 
estiveram próximas, mas distantes. Estávamos 
sempre por trás de um vídeo, se vendo, mas o 
reencontro é muito emocionante. Parecia que 
estávamos viajando para um lugar distante e 
que não nos víamos há muito tempo.

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

