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Formaturas 2022.1

Dia 30/4 (sábado)

• 9h - Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Engenharia da Com-
putação, Sistemas de Informação e Química
• 10h - Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e 
Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Materiais e Nanotecnolo-
gia, Engenharia Mecânica e Engenharia Química
• 11h30 - Ciências Econômicas (2021.2 e 2022.1)

Dia 1/5 (domingo)

• 9h - Artes Cênicas, Filosofia, Letras e Pedagogia
• 10h - Psicologia e Teologia
• 11h30 - Design

Dia 14/5 (sábado)

• 9h - Ciências Sociais (2021.2 e 2022.1), Geografia, História e Relações 
Internacionais
• 10h - Administração (diurno e noturno)
• 11h30 - Direito (diurno e noturno)

Dia 15/5 (domingo)

• 9h – Arquitetura e Urbanismo
• 10h – Engenharia de Produção
• 11h30 – Comunicação Social (Cinema, Jornalismo e Publicidade)

Acesse o site www.puc-rio.br/formatura e leia as orientações importan-
tes para o dia da foto de turma.

Interpretação de Textos 
O NOAP vai promover quatro encontros do GIT- Grupo de Interpretação de Textos, 
que ajudam alunos a desenvolver habilidades de interpretação de textos acadêmi-
cos para os alunos que precisam fazer a prova de Nivelamento de Português da 
Universidade. As aulas vão acontecer todas terça-feiras entre 26 de abril a 3 de 
maio das 17h às 19h pela plataforma Zoom. Para receber o link das aulas é preciso 
se preencher uma ficha aqui.

Triagem de Atendimento
O Núcleo de Leitura e Escrita do NOAP está realizando entrevistas de triagem para o 
atendimento do núcleo. As vagas são especialmente para alunos que têm dificulda-
de em leitura e produção de textos acadêmicos ou vão realizar prova de nivelamento 
em Português. Para marcar um primeiro contato é preciso preencher o formulário 
disponível na página da RAE ou escrever para o e-mail:  noapedu@puc-rio.br

Estão abertas as inscrições para as Oficinas de Neuroimagem Funcional. 
O curso tem carga horária de 20 horas de aulas online ou 40 horas de aulas 
híbridas, no período de 3 de maio a 5 de julho. Para mais informações e 
inscrições acesse.

Oficina de Neuroimagem

O curso de Introdução à Reologia será realizado nos dias 9 e 10 de maio, no 
formato online, com duração de 4 horas. Serão abordados os conhecimentos 
necessários para a utilização correta da reologia como ferramenta na 
otimização de formulação de produtos e processos industriais. Alunos 
matriculados na PUC-Rio pagam R$150 e os demais, R$400. As inscrições 
vão até o dia 5 de maio. Para mais informações acesse.

Introdução à Reologia

EducationUSA PUC-Rio 
O EducationUSA procura alunos que cursam entre o 2º ao 5° período de 
Letras na Universidade para estagiar no escritório PUC-Rio. É necessário ter 
inglês avançado e disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais. Os in-
teressados devem mandar o currículo e a grade de horário para o e-mail rio.
puc@educationusa.org e colocar no campo do assunto “Vaga de Estágio de 
Tradução”. O processo seletivo teráanálise de currículo, entrevista e prova 
de tradução de documentos acadêmicos. 

Engenharia Mecânica 
O Departamento de Engenharia Mecânica oferece estágio de 20 horas sema-
nais para estudantes de Informática. O candidato precisa ter conhecimento 
sobre instalação e manutenção de sistemas operacionais e componentes de 
TI. Interessados devem mandar o currículo para o e-mail do professor Ivan 
Menezes: ivan@puc-rio.br.

OPORTUNIDADES

A Cátedra UNESCO de Leitura oferece o Estúdio de Leitura – Reinações 
Reinventadas: encontros com a literatura infantil e juvenil. Será uma série 
de quatro encontros on-line sob a orientação do professor Francisco Ca-
mêlo, doutor em Literatura Brasileira pela PUC-Rio, nos dias 10, 17, 24 
e 31 de maio, das 19h às 21h. As inscrições podem ser feitas neste link.

Estúdio de Leitura 

A foto de turma, para a confecção do convite oficial de formaturas da PUC-
-Rio, será produzida nos Pilotis do Edifício Kennedy, nas datas e nos horários 
mencionados abaixo:

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/formatura
http://www.puc-rio.br/formatura
https://forms.gle/rvPuUfFg8jmipkfLA
https://forms.gle/rvPuUfFg8jmipkfLA
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/rae/
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/rae/
http://www.psi.puc-rio.br/site/index.php/eventos/item/670-oficinas-neuro-2022
http://www.psi.puc-rio.br/site/index.php/eventos/item/670-oficinas-neuro-2022
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=QbiUWFmLS0WKJmSOec8Zl8_sNlBEN5xHkyeb8LEKA59URE5LU1owR1MzUEVNNFRMS1BDOUlMOEdNOSQlQCN0PWcu
https://linktr.ee/iiLer
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Beatles: História, Arte e Legado
Data: 6 de maio a 23 de setembro
Horário: sexta-feira, das 19h às 22h
Valor: 5 parcelas de R$188 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

Registros da Memória: Materialização da Dimensão Social de Histórias 
de Vida
Data: 11 de agosto a 1 de dezembro 
Horário: quintas-feiras, das 19h às 21h40
Valor: 4 parcelas de R$473 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

FORMAE - Formação em Arte-Educação
Data: 24 de junho de 2022 a 24 de março de 2023
Horário: Aulas assíncronas
Valor: 10 parcelas de R$333 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

Power BI
Data: 3 de maio a 24 de maio 
Horário: terças e quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Parcela única de R$576 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

AFPUC

Informática para Funcionários 
A Associação de Funcionários da PUC-Rio (AFPUC) oferece o 
curso de Introdução à Informática aos associados, por meio 
do Programa de Aprimoramento das equipes técnicas-admi-
nistrativas. O curso será realizado de 3 de maio a 2 de julho, 
todas terças e quintas-feiras, das 11h às 13h, no RDC. Os in-
teressados devem preencher o formulário disponível no link. 
Os participantes que cumprirem as exigências de avaliação e 
frequência receberão certificado.

Dia das Mães
A Associação de Funcionário da PUC-Rio (AFPUC) promove de 
2 a 6 de maio a Feira do Dia das Mães. O evento contará com 
17 expositores no Prédio Cardeal Leme, que vão do início da 
rampa até a Casa da Empada.

Processamento da Linguagem

20h. Roda de conversa. Tema: Trauma e a Psicodinâmica dos Grandes 
Grupos. Palestrantes:  Célia Coroado e Dra. Katharine. Organização: Co-
ordenação Central de Extensão (CCE). Inscrições aqui.

SEGUNDA-FEIRA 25

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA

TERÇA-FEIRA 26
17h. Encontro Notícias Teológicas. Tema: Heidegger: contribuições para a 
Teologia. Palestrante: professor José Reinaldo F. Martins Filho (Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás). Mediadora: 
professora Marta Luzie de Oliveira Frecheiras (Titular da Universidade Fe-
deral de Ouro Preto - UFOP). Organização: Cátedra Carlo Maria Martini 
– CTCH. Transmissão pelo YouTube da Cátedra Carlo Maria Martini

9h. Live. Tema: A Faculdade Eclesiástica da PUC-Rio: Aspectos Históri-
cos - comemoração pelos 50 anos do reconhecimento eclesiástico pela 
Santa Sé (1972-1922). Palestrante: professor Paulo Fernando C. de An-
drade (PUC-Rio). Organização: Departamento de Teologia da PUC-Rio. 
Assista aqui. ID da reunião: 999 7427 3861. Senha de acesso: 620156. 
Veja também pelo canal Teologia a Distância no YouTube.
 
18h. Cerimônia de entrega do Selo Cátedra 10 – Edição 2021. Transmis-
são pelo Canal TV Cátedra UNESCO de Leitura no YouTube.

QUARTA-FEIRA 27

O LAPAL (Laboratório de Psicolinguística e Aquisição da Linguagem) 
realiza coleta de dados, entre pós-graduandos na faixa dos 18 aos 50 
anos, para o desenvolvimento de projetos que auxiliarão na identificação 
de fatores que afetam o custo de processamento da linguagem. Os 
interessados em contribuir voluntariamente participam de uma atividade 
de leitura, de forma remota, auto-monitorada, de pequenos textos. Para 
participar, acesse o link.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://forms.gle/RzycoJhgaGPTNR8AA
https://forms.gle/RzycoJhgaGPTNR8AA
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa:-trauma-e-a-psicodinamica-dos-grandes-grupos&nInst=cce
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://puc-rio.zoom.us/j/99974273861?pwd=Wlk1RjF5SjU5b0dpakRLVDFXdmNFZz09
https://youtu.be/hophf44Fym4
https://www.youtube.com/c/TVC%C3%A1tedraUnesco
https://farm.pcibex.net/p/gZuPkV/
https://farm.pcibex.net/p/gZuPkV/


3pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

JP ARAUJO

A Associação dos Funcionários da 
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (AFPUC) sempre busca 
homenagear os funcionários em datas 
comemorativas, e, neste Dia das Mães, 
não será diferente. O presidente da 
AFPUC, Davidson Coutinho, e Alfio 
Neto, que faz parte da nova gestão da 
associação, contam sobre a celebração 
do Dia das Mães. Na semana de 2 a 6 
de maio, 17 mulheres, empreendedoras 
e mães, vão expor seus produtos e 
serviços nos pilotis do Edifício Cardeal 
Leme. Além dos diversos produtos 
à venda, duas ações sociais estarão 
presentes: os Felinos Universitários da 
Marquês e o NEAM. E Para se associar à 
AFPUC, acesse.

POR GIOVANNA DE LUCA

AFPUC promove feira 
em homenagem ao 
Dia das Mães

ENTREVISTA // 
Davidson Coutinho e Alfio Neto

Que tipos de produtos podem ser encontrados 
na feira?
Alfio Neto: Teremos 17 expositores de diferen-
tes segmentos. Dentre eles, produtos de perfu-
maria, moda praia e fitness, semi-joias e bio-
joias, arranjos de flores, moda e arte indiana, 
artesanato e papelaria, artes como mosaicos 
produzidos com embalagens plásticas, biscoi-
tos e queijos artesanais. 
Davidson Coutinho: Complementando a ação 
da feira, duas ações sociais estarão presentes. 
Uma é a participação dos Felinos Universitários 
da Marquês (FUM), que é um projeto realiza-
do dentro do campus da PUC com os gatinhos 
que habitam aqui. A direção da FUM vai vender 
produtos para arrecadar dinheiro destinado a 
alimentar e cuidar dos gatos. O NEAM também 
vai estar presente, desta vez, vendendo produ-
tos recicláveis. 

De que forma a feira homenageia as mães?
Davidson: A AFPUC é a associação de funcio-
nários e professores da PUC, já existe desde 
1964 e oferece diferentes atividades para os 
associados – recreativas, desportivas e de 
representatividade interna política dentro da 
Universidade. Os eventos promovidos por nós 

têm esse intuito; no caso da feirinha, queremos 
homenagear as mamães que estão no campus 
diariamente, funcionárias, professoras, alunas 
e terceirizadas. A estrutura da feirinha é por si 
só uma homenagem. 
Neto: Todas as expositoras são mães, inclusi-
ve nós temos uma expositora, Dona Sueli, que 
além de ser nossa associada, vai vender produ-
tos de beleza na feira. A filha dela trabalha com 
arranjos de flores para presentes e também vai 
participar da feira. Mãe e filha vão ter a oportu-
nidade de fazer uma renda extra e de ficar perto 
uma da outra. Muito legal poder colocá-las para 
dividir o mesmo espaço em uma data tão im-
portante. A Dona Sueli é uma funcionária mui-
to antiga da Universidade, já se aposentou, e 
hoje faz parte de um programa da Vice-Reitoria 
Comunitária com a AFPUC que busca fazer a 
manutenção desses ex-funcionários na PUC, 
mantendo os laços vivos. 

Qual a importância da feira para a AFPUC?
Davidson: A feira surge como uma das ações 
que a AFPUC tem de atividades comunitárias. 
Ela é algo sustentável, veja só: conseguimos 
atender o funcionário da Universidade que co-
mercializa um tipo de produto, ou o público 

Alfio Neto

Davidson Coutinho

externo que comercializa – dando uma oportu-
nidade para essas pessoas criarem laços com 
a PUC e levarem uma renda extra para suas 
casas. De quebra, conseguimos fazer uma ar-
recadação para a associação de funcionários 
que depende disso para suas atividades fins. É 
uma via de mão dupla. É importante ressaltar 
que não é a primeira vez que a feirinha acon-
tece, mas hoje temos um planejamento melhor 
graças ao Neto que nos auxilia na organização. 
Agora, conseguimos ter um planejamento me-
lhor. Inclusive, teremos uma feirinha junina com 
comidas e doces típicos. Aguardem.

Quais os benefícios a que o associado da 
AFPUC tem direito?
Davidson: O associado da AFPUC recebe des-
contos na cantina da PUC e em outros restau-
rantes e lojas na Gávea. Além disso, eventos, 
passeios e sorteios fazem parte da rotina de 
quem está no programa. Fazer parte da AFPUC 
vai além dos benefícios particulares, o mais 
importante é participar de uma vida social com 
outros colegas e ser representado por uma 
instituição. No começo do ano, eram 1.768 
membros e, para se associar, basta preencher 
o protocolo eletrônico no site da PUC. 
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