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18 DE ABRIL DE 2022

Leitura e Escrita 
O Núcleo de e Atendimento Psicopedagógico (NOAP) abre entrevistas de triagem 
para atendimento no núcleo de Leitura e Escrita, para aqueles que têm dificuldades 
em leitura e produção de textos acadêmicos. Para marcar o primeiro encontro preen-
cha o formulário disponível na página da Rede de Apoio ao Estudante (RAE), ou entre 
em contato com o NOAP por e-mail: noapedu@puc-rio.br.

Grupo de Interpretação de Textos
O Núcleo de e Atendimento Psicopedagógico (NOAP) irá promover quatro encontros 
do Grupo de Interpretação de Textos (GIT). As aulas serão relevantes para aqueles 
que desejam desenvolver habilidades de interpretação de textos acadêmicos; prin-
cipalmente para os que precisam fazer a prova de Nivelamento de Português da 
Universidade. O GIT de 2022.1 acontecerá, em aulas independentes entre si, em 
quatro terças-feiras (19 e 26 de abril; 3 de maio), das 17h às 19h, pela plataforma 
Zoom. Um link será enviado após a confirmação da inscrição. Para fazer a inscrição, 
deve-se preencher uma ficha neste link.

NOAP

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 
Direitos 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 interes-
sados devem enviar e-mail para pvcsejamais@gmail.com.

Crisma
A Pastoral Universitária Anchieta (PUA) mantém o grupo de Crisma para 
alunos da PUC-Rio. 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 
acadêmicos. Nesta edição, o tema escolhido abrange a discussão so-
bre felicidade. 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. 

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA
FESP- Período de Ajuste Mensal do Aluno
Os alunos atendidos pelo FESP que desejarem ajustar os auxílios para o mês de 
maio/2022 devem acessar o link aqui a partir do dia 18 de abril até dia 20 de abril 
para formalizar a solicitação.

CBA – Bolsas Filantrópicas e PUC 
Será realizada no dia 19, às 12h, reunião virtual via Plataforma Zoom com os alunos 
contemplados com bolsas Filantrópica e PUC em 2020, 2021 e 2022. No encontro, 
os estudantes serão orientados sobre as normas e requisitos para a manutenção da 
bolsa. O link do Zoom será enviado para o e-mail cadastrado pelo aluno (a) no SAU.

Design da Estrutura Narrativa Audiovisual: Roteiro - Módulo 1 - Princípios Bási-
cos da Narrativa Cinematográfica
Data: 10 de maio a 14 de junho 
Horário: terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: 2 parcelas de R$486 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

Fundamentos de Sistemas de Comunicações 5G
Data: 25 de abril a 15 de junho 
Horário: segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h30
Valor: 2 parcelas de R$532 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

Orientação Profissional e de Carreira
Data: 7 de maio a 16 de julho 
Horário: sábados, das 9h às 16h
Valor: 3 parcelas de R$596 ou em 10 parcelas 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

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://bit.ly/3O5PlB0
https://forms.gle/rvPuUfFg8jmipkfLA
https://forms.gle/W1BhfCEx3Ao82dSt9
https://forms.gle/M91XatWmzrX1LgiR6
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/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
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19h. Painel. Tema: Revolução nos Modelos e Processos de Vendas – Pressões 
no Planejamento Comercial. Palestrantes: Basilio Castelo Branco, Mauro Chaves 
Barreto, Túlio Terra. Organização: IAG. Local: Auditório do IAG PUC-Rio (3º an-
dar). Inscrições aqui. 

20h. Bate-papo: A patologia das Estruturas na Perícia Judicial. Palestrante: Gil-
berto Adib Couri, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 
de Engenharia e Doutor em Engenharia – UFF; Simone Feigelson Deutsch - Ar-
quiteta e Urbanista, Pós Graduada em Avaliações e Perícias de Engenharia e em 
Auditoria e Perícia Ambiental, Professora da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro - UNIRIO. Organização: Coordenação Central de Extensão (CCE). 
Plataforma: Zoom. Inscrições aqui.

SEGUNDA-FEIRA 18 TERÇA-FEIRA 19

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA

17h. Notícias Teológicas. Tema: Cosmovivência indígena e teologia cristã em diá-
logo. Palestrante: Priscilla dos Reis Ribeiro (Teóloga feminista indigenista e articu-
ladora de Direitos Humanos em diversos coletivos). Mediadora: Suzana Moreira 
(Coordenadora de Programas para Conversão Ecológica do Movimento Laudato 
Si’). Organização: Cátedra Carlo Maria Martini – CTCH. Transmissão pelo Canal 
da Cátedra Carlo Maria Martini no YouTube. 

19h. Mesa-redonda. Tema: Organizações esportivas e a comunicação para o fã. 
Palestrantes: Marcos Vinicius Pinto, diretor de Relações Públicas do Club de Re-
gatas Vasco da Gama, Bernardo Besouchet, PR Manager da Samba Digital. Apre-
sentação: Leonel Aguiar, coordenador do curso de Jornalismo do Departamento 
de Comunicação Social. Mediação: Alexandre Carauta, professor de Comunica-
ção da PUC-Rio, Roberto Falcão, doutorando em Comunicação pela PUC-Rio. 
Organização: CCE. Plataforma: Zoom. Inscrições aqui.

O Departamento de Comunicação está com vagas para o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Conheça 
os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores na secretaria 
departamento, no 6º andar do prédio Kennedy. 

Inscrições até 19/4

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://bit.ly/eventoIAG
https://bit.ly/3uAlSYs
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://bit.ly/3jA2ZhX
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Com o retorno das atividades no 
campus da PUC-Rio, diversos serviços 
estão funcionando presencialmente. 
A Coordenadora Geral de Graduação, 
professora Daniela Vargas, destaca a 
reabertura das atividades presenciais na 
biblioteca, que durante a pandemia esteve 
aberta apenas no sistema drive-thru, 
mas agora oferece também espaço para 
os alunos acompanharem as aulas on-
line. Presidente da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) e Diretor 
do Departamento de Teologia, padre 
Waldecir Gonzaga, observa a importância 
do trabalho da CIPA neste retorno. Ele 
ainda assinala como a Rede de Apoio ao 
Estudante (RAE) reflete a característica 
comunitária da Universidade, que 
está preocupada não somente com 
o desenvolvimento acadêmico dos 
discentes, mas com a formação integral 
do ser humano.

POR GABRIEL MEIRELLES

Segurança e apoio fundamentais 
para a volta ao campus

ENTREVISTA // 
Padre Waldecir Gonzaga e Daniela Vargas 

Quais são os principais serviços que a PUC- 
Rio oferece para alunos e funcionários?

Padre Waldecir Gonzaga: O que eu vejo de 
muito bonito é que foram dois anos de pande-
mia em que a Universidade ganhou com experi-
ência. De imediato, ela soube se reinventar para 
continuar oferecendo uma educação de quali-
dade e assumiu as plataformas digitais. Os ser-
viços necessários neste momento são para dar 
em primeiro lugar a possibilidade de a comuni-
dade PUC-Rio se sentir um pouco mais segura 
no retorno. Na área acadêmica, os serviços de 
ajuda, como o SMO, o SESMT, a CIPA, a RAE. O 
próprio serviço como um todo da área de saúde 
da PUC. A DAR, porque ela tem feito um atendi-
mento de balcão, um atendimento a distância, 
e é um setor importante para a Universidade. 
Para os funcionários em geral, acredito que ou-
tro setor importante é o próprio RH.

Daniela Vargas: Complementando, na parte 
acadêmica, eu destacaria a reabertura da bi-
blioteca para salões de estudos. Isto foi muito 
pedido pelos alunos. No período de pandemia, 
o que estava disponível era o serviço de em-
préstimo por drive-thru. Era possível fazer a en-
comenda, reservar, vir aqui, pegar o livro, mas 
não se podia frequentar as dependências da 
biblioteca. Ela disponibilizou, inclusive, a infra-
estrutura de multimídia para os alunos poderem 
assistir à aula. O RDC também voltou, embora 
com distanciamento, e os serviços de apoio da 
Vice-Reitoria Comunitária, o SUSEP, toda a Pas-
toral, tudo isto voltou ao atendimento presen-

cial. Todos os serviços do NOAP e da RAE, dos 
serviços de apoio psicopedagógico, porque a 
gente sabe que a saúde mental na pandemia 
foi uma questão muito relevante, muitas inse-
guranças, muitas questões dentro das famílias. 
Esta é uma grande preocupação nossa, de fazer 
acolhimento e ser um suporte. 

Quais são as finalidades da Rede de Apoio ao 
Estudante (RAE) e que atividades ela promove?

Daniela: A Rede de Apoio ao Estudante é uma 
rede que agrega diversos serviços que já exis-
tiam na Universidade, oferecidos quer seja pela 
Vice-Reitoria Comunitária, pelos departamen-
tos, ou pela Vice-Reitoria Acadêmica. Então, ela 
congrega os diferentes núcleos de apoio psi-
copedagógico, serviço de psicologia, o apoio 
à pessoa com deficiência. Temos também o 
suporte à leitura escrita e a orientação profis-
sional. Ou seja, a RAE tem por objetivo colocar 
esses diversos serviços para trabalhar de forma 
colaborativa. Ao invés de estarem isolados, eles 
estão em conjunto. Facilita para o aluno, por-
que ele tem uma entrada única. Foi um trabalho 
muito bacana, porque é horizontal. Não existe 
uma hierarquia de um serviço sobre o outro.

Padre Waldecir: Não se trata de unificar todos, 
mas colocá-los para que trabalhem em conjun-
to. Assume um papel que é próprio da Univer-
sidade, de um agir interdisciplinar e transdisci-
plinarmente. E tem uma preocupação da Rede 
que é própria de uma universidade comunitária 
como a nossa: a preocupação com o ser huma-

JP ARAUJO

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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no. O dado do humanismo solidário, da preocu-
pação de uma formação integral, não apenas 
acadêmica, mas de acompanhar a pessoa nas 
diversas situações pelas quais ela esteja pas-
sando.

E quanto à Rede de Apoio ao Docente (RAD)?

Daniela Vargas: Esta Rede tem por objetivo se 
preocupar principalmente com o apoio pedagó-
gico aos docentes. Novas metodologias, troca 
de experiências. Tem um curso de formação 
dos professores recém-contratados para co-
nhecer um pouco mais sobre a Universidade. 
Essencialmente, a RAD se preocupa com a 
formação de professores do Ensino Superior. 
O objetivo da RAD é efetivamente o aperfeiço-
amento das metodologias do Ensino Superior, 
que é algo que está em permanente evolução.

Como funciona a rede de apoio para alunos 
deficientes?

Daniela Vargas: O NAIPD funcionou ininterrup-
tamente durante a pandemia, porque o maior 
problema que tínhamos neste caso era efeti-
vamente o acesso digital para os alunos. Nem 
todas as plataformas estavam acessíveis. No 
retorno, nós continuamos atendendo. Ele não 
atende somente deficiências físicas. Temos 
alunos com necessidade educacional especial: 
déficit de atenção, dislexia, Transtorno do Es-

pectro Autista, TDAH e toda a gama do espec-
tro autista. Temos uma professora que está à 
frente do NAIPD para dar o suporte. É o aluno 
quem diz o que precisa. É o que a gente cha-
ma de acessibilidade atitudinal. Esta cultura do 
acolhimento ao aluno com alguma necessidade 
educacional especial tem que continuar a ser 
aperfeiçoada.

Qual é o papel da CIPA dentro da Universi-
dade?

Padre Waldecir: Ela lida com a prevenção de 
acidentes, mas é óbvio que isto também não é 
matemático, de que ela vai lidar com prevenção 
apenas. Às vezes, ela vai investigar acidentes 
que aconteceram. Nós dividimos a CIPA em al-
guns subgrupos de trabalho. Um de eventos, 
que é aquele que cuida da SIPAT, a Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes. Temos outra 
equipe de mapa de riscos, que visita os depar-
tamentos, os locais da Universidade, examina, 
faz os mapas e os entrega às direções dos 
departamentos, para que percebam os riscos 
mais leves ou mais graves que tenhamos den-
tro do espaço como um todo. Um outro grupo 
lida com a questão de acompanhar a situação 
interna, se está acontecendo ou não situações 
de riscos.

Se houver algum acidente no campus da Uni-
versidade, o que a pessoa deve fazer?

Padre Waldecir: É claro que ela pode ocupar 
vários espaços, pode ir diretamente à Prefei-
tura, pode chamar as pessoas responsáveis 
pelo campus. Nós temos várias que podem 
ajudar nesse sentido. Aqui, é bom lembrar 
que o professor Moisés (Moisés Henrique 
Szwarcman), que está à frente hoje da Pre-
feitura, tem colaborado muito com a CIPA. 
Quando detectamos algum problema, alguma 
dificuldade, existe um diálogo muito grande. 
Eu imagino que alguém, ao ver um problema, 
pense na Prefeitura ou em outras realidades, 
e isso é normal. Podem e devem procurar, 
como o pessoal da área acadêmica procura a 
Ouvidoria e ali coloca reclamações. De espa-
ço físico ou de acidentes dentro da PUC, te-
mos nossos próprios canais, como o celular 
e o e-mail institucionais.

Daniela Vargas: No caso dos alunos, haven-
do algum tipo de emergência, obviamente 
que, em sala de aula, normalmente se chama 
a Prefeitura do Campus, o Agente Patrimonial. 
Nós entramos em contato, e normalmente 
existe este socorro, e o Serviço de Medicina 
Ocupacional faz um primeiro atendimento e 
depois encaminha o aluno, se for necessário. 
Temos aqui, ao lado, o Hospital Miguel Couto. 
Há, principalmente, questões de alunos com 
surtos. Existe um protocolo feito pela RAE, 
junto à Vice-Reitoria Comunitária, sobre como 
lidar com isto.

De 26 de abril 
a 5 de julho

Local:
Centro Loyola 

de Fé e Cultura - 
Estrada da Gávea, nº1.

Terças e quintas, 
das 19h às 21h.

Desperte o seu olhar para contar suas próprias histórias.

Ocupe o seu espaço!

Curso gratuito e com emissão 
de certificado pela PUC-Rio.

Inscrições abertas no site: 
comcom.vrc.puc-rio.br

Cinema, Criação e Pensamento

Coordenação: 
Ney Costa Santos

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

