
1pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

#78

9 DE MAIO DE 2022

Produção Textual
Nas terças-feiras de maio, o NOAP vai oferecer oficinas de produção 
de texto. São, ao todo, quatro encontros online via Zoom, das 17h às 
19h. A aula da primeira semana será sobre pontuação (dia 10); na 
segunda semana, paráfrase (dia 17); na terceira, crase (dia 24); e a 
última, vocabulário. Os estudantes podem optar por frequentar todos 
os encontros ou escolher participar apenas dos temas em que tiverem 
interesse. As aulas serão ministradas pela professora Meg Amoroso 
Mesquita. Para se inscrever, clique aqui.

Webinar Gratuito 
Nas próximas semanas, serão realizados encontros de Webinar Gratuito 
com a PNL - Programação Neurolinguística. O objetivo principal é ensinar 
como memorizar, ler e concentrar mais. A palestrante é a professora 
Lurdinha Machado. Os encontros serão no dia 14, das 14h às 15h15, e 
23 de maio, das 19h30 às 20h45, ambos pela plataforma Zoom. Para se 
inscrever no dia 14, clique aqui. Já no dia 23, acesse.

O Laboratório de
Neuropsicologia clínica 
(SPA – Departamento 
de Psicologia) oferece 
programa de treinamen-
to da memória e atenção 
para idosos a partir de 60 
anos. Serão utilizados jogos 
vir tuais/computadorizados e 
não computadorizados através 
de atendimentos presenciais e onli-
ne. O serviço é gratuito. Agendamentos 
devem ser feitos pelo WhatsApp:
21 994782997.

Memória dos Idosos

ProUni - Renovação de Bolsas
De acordo com o divulgado no site da PUC-Rio (clique aqui), estão em an-
damento os procedimentos para renovação das bolsas ProUni vinculadas à 
instituição. Os alunos serão notificados sobre as ações executadas e convo-
cados para assinatura dos termos.

Trabalho Social
Os parceiros da respuc/VRC - Instituto Refazer, Fundação Casa Santa Ignez, 
Instituto Lar-Levante, Ande, Recomece - oferecem oportunidade para estu-
dantes atuarem em trabalhos sociais em diversas áreas do conhecimento. 
São aceitos alunos de todos os cursos de graduação e a participação em 
projetos sociais poderá ser considerada Atividade Complementar. Contato 
por meio do telefone 3527-1056.

Vice-Reitoria Comunitária

FORMATURAS 2022.1

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.

Nova Websérie no ECOA 

“Créditos de Carbono e ESG” é a nova 
websérie apresentada pela plataforma ECOA 
PUC-Rio (acesse aqui) que aborda sustenta-
bilidade e redução de emissões. O primeiro 
episódio já está disponível com o tema: 
Projetos de Crédito de Carbono - Quais são 
as estratégias dos negócios que assumem o compromisso de neu-
tralizar suas emissões de CO2, reduzir impactos ambientais e apri-
morar o reuso de recursos? Tamara Fain, da Catavento Consultoria, 
e João Daniel de Carvalho, da ERA, conversam com o mentor em 
O&G Armando Cavanha e com a pesquisadora do Legalite Isabella 
Frajhof, que apresentam cases de projetos em Créditos de Carbono. 
Novos episódios vão ao ar sempre às terças-feiras. Assista neste 
link. Vale Declaração para solicitação de Atividade Complementar.

Estágio Comunicação
O Escritório EducationUSA (Edifício Padre Leonel Franca, 5º. andar – 
sala 55) oferece vaga de estágio para alunos entre o 3º e o 5º período 
de Comunicação Social. O estudante precisa ter inglês intermediário, 
disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais, facilidade para lidar 
com planilhas do Excel e bom texto. Para se inscrever, o interessado 
deve enviar currículo, grade de horários, além de um texto de apresenta-
ção incluindo os motivos que o levaram a se interessar pela vaga, para 
o e-mail rio.puc@educationusa.org. No campo ASSUNTO, o candidato 
deve colocar Vaga Estágio para alunos de Comunicação Social.

DCE Informa
As inscrições para o Fundo Emergencial de Solidariedade da PUC-Rio 
(FESP) estão abertas até o dia 10 de maio. É um programa de perma-
nência estudantil que concede auxílio alimentação e transporte aos es-
tudantes de graduação. Os estudantes com bolsa 100% tipo Filantrópi-
ca ou PROUNI que desejarem participar poderão fazer a inscrição pelo 
SGU. Acesse. Qualquer dúvida, só mandar mensagem no Instagram @
pucriodce ou pelo número (21) 97288-2171 (DCE).

Sábados de Espiritualidade
A partir de maio, o Centro Loyola de Fé e Cultura PUC-Rio estará 
com a casa aberta no último sábado de cada mês para o Sábado de 
Espiritualidade. Com início às 9h, a parte da manhã será destinada a 
um aprofundamento pessoal e espiritual. À tarde, haverá formação e 
momento de reflexão sobre a espiritualidade inaciana com o Vice-Reitor 
Geral da PUC-Rio, padre Anderson Antônio Pedroso, S.J.. A atividade se 
encerra com a Santa Missa, com término às 18h. A participação é livre, 
mas as pessoas que desejarem ficar para a formação, devem realizar 
inscrição. Para outras informações e inscrições, acesse.

Co2 icons created by Eucalyp - Flaticon

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/
https://forms.gle/9FALGECicH9uaKSY7
https://www.eventbrite.com.br/e/desperte-o-gigante-que-existe-em-voce-tickets-322481911077?aff=erelexpmlt
https://www.eventbrite.com/e/desperte-o-gigante-que-existe-em-voce-tickets-322488480727?aff=odcleoeventsincollection&keep_tld=1
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/prouni/index.html#renovacao
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http://www.puc-rio.br/formatura
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https://www.instagram.com/pucriodce/
https://www.instagram.com/pucriodce/
http://www.centroloyola.puc-rio.br/sabado-de-espiritualidade/
https://www.flaticon.com/free-icons/co2” title=”co2 icons
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LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
BATE-PAPOS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

13h. Encontro com professores da PUC-Rio. Tema: Apresentando o RAE e a RAD: 
ações de apoio para alunos. Organização: Rede de Apoio ao Estudante (RAE) e 
Rede de Apoio ao Docente (RAD). Plataforma Zoom. Acesse.

20h. Roda de Conversa. Tema: O outrossexo: da relação e do lugar. Palestrantes: 
Júlio César Rodrigues (Limeira - SP) e Samuel Cruz (Rio de Janeiro). Organiza-
ção: Coordenação Central de Extensão (CCE). Plataforma: Zoom. Inscreva-se.

17h. Encontro da Cátedra Leão XIII de Estudos Bíblicos. Tema: Exemplos bíblicos 
sobre a unidade entre Cristo e a Igreja em Agostinho. Palestrante: professor padre 
André Rodrigues (coordenador do Setor de Teologia a Distância). Acesse aqui 
para entrar na reunião Zoom. ID da reunião: 445 176 2875. Senha de acesso: 
333585.

SEGUNDA-FEIRA 9

TERÇA-FEIRA 10
10h30. Aula aberta ARQ1106 - Projeto Urbano. Tema: A construção da Cidadania 
através de Projetos Urbanos. Palestrante: Neli Shimizu (sócia do escritório Vigliecca 
& Associados). Mediação: professora Tatiana Terry (DAU-PUC-Rio). Organização: 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Plataforma Zoom. Acesse. 

17h. Encontro Notícias Teológicas. Tema: Maria e a cultura. Palestrante: Irmã Luísa 
de Lucas (Notre Dame - Doutoranda em Teologia pela PUCRS). Mediadora: Franci-
lade Ronsi (Departamento de Teologia PUC-Rio). Organização: Cátedra Carlo Maria 
Martini – CTCH. Transmissão pelo YouTube da Cátedra Carlo Maria Martini.

13h30. Palestra. Tema: Gênesis de Portas Abertas. Palestrante: Clarice Martuscello 
(coordenadora da Incubadora). Organização: Instituto Gênesis PUC-Rio. Plataforma 
Zoom. Para participar, inscreva-se.

19h30. Palestra. Tema: O caos e a ordem numa aula de Artes. Palestrante: Helio Ro-
drigues (professor e diretor do Arte Ação Brasil). Organização: Coordenação Central 
de Extensão (CCE). Plataforma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

QUARTA-FEIRA 11

8h45. Seminário - Moradias Popular e Políticas Públicas no Centro. Tema: Caracte-
rização atual dos centros do Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo: conflitos e po-
tencialidades. Palestrantes diversos. Organização: Departamento de Serviço Social. 
Youtube. Acesse. Outras informações, clique aqui.

14h. Seminário - Moradias Popular e Políticas Públicas no Centro. Tema: Interven-
ções públicas, mercado imobiliário e resistências. Palestrantes diversos. Organiza-
ção: Departamento de Serviço Social. Youtube. Acesse. Outras informações, clique 
aqui.

14h. Webinar. Treinamento Scopus. Palestrante: Samara Santos (Analista de Trei-
namentos para as Soluções de Pesquisa da Elsevier). Organização: Divisão de Bi-
bliotecas e Documentação (DBD). Plataforma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

15h. Webinar. Treinamento Compendex. Palestrante: Luiz Baginski (Consultor de 
Clientes para as Soluções de Engenharia da Elsevier). Organização: Divisão de Bi-
bliotecas e Documentação (DBD). Plataforma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

19h30. Bate-Papo. Tema: Manutenção Predial e as atividades de Facilities nos 
complexos prediais - Os aportes da tecnologia na base operacional do sistema. 
Palestrante: Vandeilson do Nascimento Cisne (administrador). Organização: Coor-
denação Central de Extensão (CCE). Plataforma: Zoom. Inscreva-se.

QUINTA-FEIRA 12

8h30. Seminário - Moradias Popular e Políticas Públicas no Centro. Tema: Políticas 
de habitação públicas e iniciativas populares. Palestrantes diversos. Organização: 
Departamento de Serviço Social. Youtube. Acesse. Outras informações, clique aqui.

14h. Seminário - Moradias Popular e Políticas Públicas no Centro. Tema: Políticas 
de habitação públicas e iniciativas populares. Palestrantes diversos. Organização: 
Departamento de Serviço Social. Youtube. Acesse. Outras informações, clique aqui.

18h. Palestra. Inteligência Artificial aplicada à definição ótima de datas de abertu-
ras de poços de petróleo. Palestrante: professora Ana Carolina Abreu (Engenharia 
Elétrica). Organização: Coordenação Central de Extensão (CCE). Canal do Youtube 
do ICA PUC-Rio.

SEXTA-FEIRA 13

A Química dos Cabelos Descomplicada
Data: 7 de junho a 31 de agosto
Aulas: Curso assíncrono. Haverá um encontro ao vivo pela plataforma ZOOM 
no dia 30 de agosto de 2022
Valor: Três parcelas de R$126 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

Excel Avançado 
Data: 20 de junho a 20 de julho 
Aulas: Segundas e Quartas-feiras, das 19h às 21h
Valor: Duas parcelas de R$266 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

CURSOS DE EXTENSÃO

Design da Estrutura Narrativa Audiovisual: Roteiro - Módulo 1 - 
Princípios Básicos da Narrativa Cinematográfica
Data: 7 de junho a 12 de julho
Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 486 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

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/99031566847?pwd=U0s3VlNhWCt2eTBHdmlBclhIY0paZz09
https://www.cce.puc-rio.br/seu/Matricula/Eventos/index?orcamento=17471
https://puc-rio.zoom.us/j/4451762875?pwd=cjA3cEdFdUg4REJvcFBCeUY0aVRhUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/4451762875?pwd=cjA3cEdFdUg4REJvcFBCeUY0aVRhUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/99904490784?pwd=cWQ3L2RGSnphNyt5MUdFRFFuYUVaZz09
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://www.sympla.com.br/evento-online/genesis-de-portas-abertas/1559435
https://www.sympla.com.br/evento-online/genesis-de-portas-abertas/1559435
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra:-o-caos-e-a-ordem-numa-aula-de-artes&nInst=cce
http://www.youtube.com/FAUUSPVideo
https://www.even3.com.br/seminario_moradia_centro/
http://www.youtube.com/FAUUSPVideo
https://www.even3.com.br/seminario_moradia_centro/
https://www.even3.com.br/seminario_moradia_centro/
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_zAMz7H4XQMCo8B4VEkRnwg
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_zAMz7H4XQMCo8B4VEkRnwg
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_zAMz7H4XQMCo8B4VEkRnwg
https://www.cce.puc-rio.br/seu/Matricula/Eventos/index?orcamento=17628
https://www.even3.com.br/seminario_moradia_centro/
https://www.even3.com.br/seminario_moradia_centro/
http://http://www.youtube.com/FAUUSPVideo
https://www.even3.com.br/seminario_moradia_centro/
https://www.youtube.com/channel/UCNODNoVIt4Y06UpMZ-nx1ww/featured
https://www.youtube.com/channel/UCNODNoVIt4Y06UpMZ-nx1ww/featured
http://www.cce.puc-rio.br
https://www.facebook.com/ccepucrio
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JP ARAUJO

Prestes a completar 25 anos, o Instituto 
Gênesis é uma das maiores e mais antigas 
incubadoras do Brasil e da América 
Latina. Hoje, este centro de inovação e 
empreendedorismo da PUC-Rio abriga 
24 startups e atua nas áreas de cultura 
empreendedora, apoio a empresas e 
desenvolvimento local. A cada mês, o Instituto 
organiza o encontro Gênesis de Portas 
Abertas para apresentar os detalhes do 
processo de incubação e do edital. Segundo 
a coordenadora da incubadora, Clarice 
Martuscello, o bate-papo é importante e está 
sempre aberto a toda comunidade PUC-Rio 
que, além de conhecer a incubadora, pode ter 
acesso às startups do Instituto.
O Gênesis de Portas Abertas será no dia 11 
de maio, às 13h30, de forma remota. As 
inscrições podem ser feitas neste link.

POR CAROLINA SMOLENTZOV

Instituto Gênesis de portas 
abertas para a inovação 

ENTREVISTA // Clarice Martuscello

Há quanto tempo existe o Gênesis de Portas 
Abertas e qual o objetivo?
Clarice Martuscello: O Gênesis de Portas Aber-
tas existe há três ou quatro anos. Nós paramos 
na pandemia porque estávamos com o edital 
fechado, mas voltamos a fazer o encontro em 
fevereiro. Ele é mensal e, agora, virtual. O objeti-
vo é apresentar a incubadora para os interessa-
dos. Muitas pessoas já ouviram falar no Gênesis, 
mas não sabem exatamente como funciona. Os 
nossos serviços, de uma maneira geral, geram 
muitas dúvidas. Uma parte do Gênesis de Portas 
Abertas é para falar do edital de novas empresas, 
mas também é para pessoas que têm curiosida-
de sobre o ecossistema de inovação da PUC. 

Qual o público-alvo deste encontro?
Clarice: É muito variado. Há pessoas que têm 
interesse em empreendedorismo para estudos, 
sobre o ambiente inovador no Brasil e no Rio de 
Janeiro. Outras pessoas têm uma ideia, não sa-
bem como começar, e querem entender como 
funciona a incubadora. Algumas têm uma star-
tup e querem crescer, potencializar aquele ne-
gócio, e entender como funciona a incubadora. 
Outras já sabem que querem incubar no Gênesis 
e vão tirar dúvidas práticas. É uma atividade su-
per importante para nós, por isso colocamos na 
modalidade virtual. Eu não gravo e não dispo-
nibilizo depois, porque quero ter o contato com 
o público, conhecer as pessoas e saber quais 
são as dores e as dúvidas delas. Para participar, 
tem que assistir. A duração é de uma hora, mas 

entendemos que é importante porque o nosso 
serviço é individualizado e muito amplo, e nem 
sempre ele é tangível. Vale não só para os em-
preendedores do Brasil todo, mas também para 
comunidade PUC, aos alunos que têm interesse 
na incubadora e em empreendedorismo. 

Como funciona o processo da incubação?
Clarice: Nós trabalhamos hoje com três gran-
des estágios. A pré-incubação, que chamamos 
de germinação, na qual ajudamos o empreende-
dor a tirar uma ideia do papel. Temos a incuba-
ção propriamente dita, quando ajudamos uma 
startup ou um negócio que já está no mercado 
a crescer. Temos ainda a pós-incubação, que é 
um serviço oferecido para quem passou pelo 
estágio de incubação. Se a empresa passou 
pela incubação do Gênesis e se graduou, ela 
sai com um selo de Startup Gênesis. As empre-
sas graduadas podem continuar vinculadas ao 
nosso ecossistema por meio da pós-incubação. 
Para os estágios da incubação e da pré-incuba-
ção, temos um edital mensal, e os interessados 
se inscrevem no nosso portal. Eles passam por 
uma entrevista de análise de perfil empreende-
dor e por uma banca avaliadora que tem convi-
dados externos e da comunidade, e os aprova-
dos podem ingressar na incubadora. Os nossos 
serviços são pagos e não existe obrigatoriedade 
de haver algum vínculo com a Universidade.

De que forma os empreendimentos se comu-
nicam com o Instituto?
Clarice: Na prática, temos uma metodologia de 
acompanhamento empresarial, que se traduz 
em um corpo de consultores e a própria equi-
pe do Gênesis que vai acompanhar a empresa. 
Vamos ajudar o empreendedor a crescer ou a 
tirar algo do papel por consultoria e do nosso 

acompanhamento. Não somos donos dos ne-
gócios que estão aqui dentro, mas temos um 
conhecimento que compartilhamos com eles, 
e eles fazem parte de uma rede de empreen-
dedores que é muito boa. Às vezes, quando 
você está empreendendo, a caminhada é muito 
solitária. Estar dentro da incubadora contribui 
para que as tomadas de decisões que os em-
preendedores precisam ter sejam feitas com 
mais propriedade, mais baseadas em certezas 
do que em dúvidas. 
 
Qual é a importância do Gênesis para a Uni-
versidade e como ele contribui para a socie-
dade?
Clarice: A PUC-Rio já ganhou alguns prêmios 
como Universidade Empreendedora por conta 
do trabalho do Gênesis. Temos uma história de 
trazer o empreendedorismo para dentro da Uni-
versidade, para dialogar com o mercado. Hoje, 
o aluno da PUC-Rio tem proximidade com star-
tups, mais facilidade de conseguir um estágio, 
e palestras do Gênesis sobre mercado de traba-
lho, inovação e empreendedorismo. Trazemos 
sempre conhecimento ligado a essa área, e isto 
é sempre aberto à comunidade PUC. Fazemos 
também uma ponte com o conhecimento da 
Universidade. As incubadoras, de uma maneira 
geral, são suporte para inovação, que só existe 
se cair no mercado. Levar esse conhecimento 
para o mercado e criar algo novo é muito in-
teressante e nos faz crescer como sociedade. 
Vemos como os países investem muito nas 
suas redes empreendedoras e nas suas incu-
badoras, porque elas são a base para gerar ino-
vação. Quanto mais a sociedade e o governo 
investem, e mais instituições dão suporte para 
que a criatividade se transforme em inovação, 
mais ganhamos como país. 

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.sympla.com.br/evento-online/genesis-de-portas-abertas/1559435
https://www.sympla.com.br/evento-online/genesis-de-portas-abertas/1559435

