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16 DE MAIO DE 2022

Palestras PIUES
Com o objetivo de apresentar os cursos de graduação da PUC-Rio, o 
PIUES (Programa de Integração Universidade, Escola e Sociedade) or-
ganiza um ciclo de palestras on-line até o dia 31 de maio. Para mais 
informações acesse.

Direitos Humanos
O tema da Semana de Direitos Humanos deste ano é “Amar: Verbo edu-
cativo”. As atividades serão realizadas entre os dias 23 e 27 de maio, nos 
espaços físicos da PUC-Rio e também on-line. Para mais informações e 
conhecer a programação, acesse.

Equilíbrio
Centrado na psicologia positiva, o EQUILIBRIUM é um projeto de bem-
-estar comunitário da PUC-Rio para promover felicidade, vida saudável e 
mindfulness. Além das ações promovidas ao longo período com parcei-
ros acadêmicos e institucionais, o EQUILIBRIUM lança, a cada mês, um 
calendário de ações. Para mais informações e novidades, acesse aqui.

Ambulatório São Lucas
No dia 19 de maio, às 11h será inaugurada a ampliação do Setor de 
Imagem do Ambulatório São Lucas, na Estrada da Gávea no 36-B, com 
adição de um mamógrafo para exames a preços populares.

Vice-Reitoria Comunitária
PROUNI - Atualização de Bolsas 
Na semana de 16 a 20 de maio, os bolsistas ProUni matricu-
lados nos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, 
Artes Cênicas e Ciências da Computação devem comparecer à 
secretaria da CBA para a assinatura dos termos de atualização de 
bolsas referentes a 2022.1, 2021 e 2020. O calendário completo 
de convocação pode ser consultado no site.
 
FESP- Período de Ajuste Mensal do Aluno
Os alunos atendidos pelo FESP que desejarem ajustar os auxílios 
para o mês de junho/2022 devem acessar esse link até o dia 20 
de maio para realizarem a solicitação.
 
Trabalho Social
Os parceiros da respuc/VRC Escola Dom Cipriano, Fundação 
Casa Santa Ignez, União das Operárias de Jesus, Associação 
Saúde Criança Responder e NEAD - têm oportunidades em di-
versas áreas de conhecimento para alunos de todos os cursos 
de graduação da PUC-Rio. A participação do estudante em tra-
balhos sociais poderá ser considerada como Atividade Comple-
mentar. Contato: 3527-1056.

DoaPUC
Até o dia 30 de junho, o DoaPUC irá coletar doações de ração, 
sachê, vermífugo (Vermivet ou Drontal), Lactobac Cat e antipulga 
(Advocate, Revolution ou Frontiline spray) para gatos. As contri-
buições serão encaminhadas para o projeto que cuida dos gatos 
que vivem no campus: Felinos Universitários do Marquês. Para 
contribuir, entregue sua doação na CACC: no Edifício Cardeal 
Leme, sobreloja, ao lado da Coordenação de Educação Física. 
Para acompanhar o projeto, envie uma mensagem e eles retor-
narão com mais informações e resultados sobre a campanha. 
E-mail: cacc@puc-rio.br / WhatsApp: (21) 97628-1636

VESTIBULAR DE INVERNO

O Processo Seletivo de Inverno PUC-Rio 2022 está aberto até o dia 6 de 
junho. Existem três maneiras para ingressar: o resultado do candidato apro-
vado nas provas on-line do Vestibular PUC-Rio 2022  para ingresso no 
primeiro semestre de 2022 (realizado em 2021) ou do Vestibular PUC-Rio 
2021 para ingresso no primeiro semestre de 2021 (realizado em 2020); o 
resultado do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) rea-
lizado entre 2017 e 2021 (ENEM 2017 a ENEM 2021); e o resultado do 
candidato em um dos Exames Internacionais – Abitur, Bac ou  IB.

Será organizada, entre os dias 16 e 20 de maio, a 2ª Semana dAD, 
uma parceria entre a Coordenação do Departamento de Artes e Design 
(dAD), os órgãos de representação discente de Graduação e Pós-Gra-
duação do DAD (CRAA e Colegiado Discente PPG-Design) e o Escritório 
Modelo de Design (EMoD). As atividades serão no formato híbrido (pre-
sencial e on-line). A programação completa está disponível neste site. 

Artes e Design
Antirracismo
Ativismo antirracista será o tema da palestra organizada pelo Instituto de Es-
tudos Avançados em Humanidades (IEAHu/CTCH). O título da conferência, 
Between Brown and Black: Anti-Racist Activism in Brazil, é o mesmo do livro 
recém-lançado pelo palestrante, professor Antonio Bacelar (Universidade do 
Arizona). O encontro será no dia 30 de maio, às 14h, na sala K-102.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://bit.ly/3MaI8OQ 
https://bit.ly/3MaI8OQ 
https://bit.ly/39fJOYU
https://bit.ly/39fJOYU
https://bit.ly/3KVxZUM
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/prouni/index.html#renovacao
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
https://bit.ly/3FJnUt5


2pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
BATE-PAPOS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

Doutorado Geografia 
O Departamento de Geografia e Meio 
Ambiente abre inscrições para o Pro-
grama de Pós-Graduação e Curso de 
Doutorado, para turma com início no 
segundo semestre de 2022. As inscri-
ções deverão ser realizadas até o dia 
20 de junho, por meio do link (acesse 
aqui). Mais informações por meio do 
e-mail posgeo@puc-rio.br (secretaria 
do Programa de Pós-Graduação do 
Departamento de Geografia e Meio 
Ambiente) ou através do WhatsApp: 
(21) 3527-1667 / (21) 97460-0352. 

Estágio em Informática
O Departamento de Engenharia Mecâ-
nica oferece uma vaga para estagiário 
na área de informática. O candidato 
deve ter conhecimentos sobre insta-
lação e manutenção de sistemas ope-
racionais Windows, Windows Server 
e Linux, além de conhecimento sobre 
componentes de TI, funções e segu-
rança de rede de internet. O estágio 
terá uma carga horária de 20 horas 
semanais. Interessados devem enviar 
currículo para o Professor Ivan Mene-
zes no endereço ivan@puc-rio.br 

Sábado de Espiritualidade
No dia 28 de maio, a partir das 9h, o 
Centro Loyola promove o Sábado de 
Espiritualidade, um encontro com tem-
po de oração pessoal e estudo em gru-
po. A atividade será realizada todos os 
últimos sábados de cada mês, na parte 
da manhã. A casa estará aberta para 
todos que desejarem participar e na 
parte da tarde haverá uma orientação 
e momento de reflexão com o Padre 
Anderson sobre a Espiritualidade Ina-
ciana, e, no fim do dia, o encontro terá 
a Eucaristia. Inscrições.  

NOAP
O Núcleo de e Atendimento Psicope-
dagógico (NOAP) está com a agenda 
aber ta para atendimento no núcleo 
de Leitura e Escrita. A atividade é 
destinada àqueles que têm dificulda-
des em leitura e produção de textos 
acadêmicos. Para marcar o primei-
ro encontro, preencha o formulário 
disponível na página da Rede de 
Apoio ao Estudante (RAE): https://
bit.ly/3O5PlB0, ou entre em contato 
com o NOAP por e-mail: noapedu@
puc-rio.br 

Amar: verbo educativo
Tema:

Dias 23/05 à 27/05

Incrições:

16h. Palestra. Tema: Curso de Geografia: Possibilidades e Diálogo. Palestrante: Pro-
fessor Rafael da Silva Nunes (Departamento de Geografia). Organização: PIUES/
PUC-Rio. Plataforma: Zoom. Inscreva-se.

17h. Palestra. Tema: Curso de Matemática: O Curso de Matemática e créditos apro-
veitáveis para quem quer cursar também Engenharia ou trocar de curso. Palestrante: 
professora Renata Martins da Rosa (Departamento de Matemática). Organização: 
PIUES/PUC-Rio. Plataforma: Zoom. Inscreva-se.
 
17h. Bate-Papo. Tema: Comemoração ao dia do/a Assistente Social. Palestrantes: 
Professoras Andréia Clapp Salvador (Departamento de Serviço Social). Gracyelle 
Costa (Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro). Orga-
nização: DSS. Plataformas: Zoom e Canal do Departamento de Serviços Social no 
Youtube.

19h30. Bate-Papo. Tema: A rotina de trabalho offshore, confinamento, relação e 
família, na manutenção, do ponto de vista feminino. Palestrante: Anna Tieme Pinto 
Goto (Pós-Graduada em Engenharia de Manutenção pela Politécnica da UFRJ). Me-
diadora: Lais Franca (Pós-Graduada em Psicologia do trabalho pela FGV). Organza-
ção: CCE. Plataforma: Zoom. Inscrições.

16h. Palestra. Tema: Design PUC-Rio: uma conversa sobre o curso e a atividade 
profissional. Palestrante: Professora Roberta Portas ( Coordenadora da Gradu-
ação do Departamento de Design). Organização: PIUES/PUC-Rio. Plataforma: 
Zoom. Inscreva-se.

  SEGUNDA-FEIRA, 16

13h. Debate. Tema: Crise de Segurança na Europa: desafios e oportunidades para 
o multilateralismo. Mesa de abertura. Palestrantes: Ignacio Ybáñez (Embaixador da 
UE no Brasil), padre Anderson Antonio Pedroso, SJ (Vice-Reitor PUC-Rio), profes-
sor Luis Manuel Fernandes (Diretor do IRI-PUC-Rio). Mediação: Professora Andrea 
Ribeiro Hoffmann (IRI). Organização: Instituto de Relações Internacionais (IRI-PUC-
-Rio), Delegação da União Europeia no Brasil e Rede Jean Monnet ‘Crisis-Equity-
-Democracy for Europe and Latin America’. Local: RDC.

13h45. Debate. Tema: Crise de Segurança na Europa: desafios e oportunidades para 
o multilateralismo. Mesa: Guerra no Leste Europeu: desafios e oportunidades para o 
multilateralismo. Palestrantes: professores Kai Lehmann (USP) e Jamile Diz (UFMG). 
Mediação: professora Paula AImeida (FGV-Rio). Organização: Instituto de Relações 
Internacionais (IRI-PUC-Rio), Delegação da União Europeia no Brasil e Rede Jean 
Monnet ‘Crisis-Equity-Democracy for Europe and Latin America’. Local: RDC.

15h30. Debate. Tema: Crise de Segurança na Europa: desafios e oportunidades 
para o multilateralismo. Mesa: O papel da União Europeia e do Brasil para a re-
solução multilateral de crises. Palestrantes: professores Miriam Saraiva (UERJ) e 
Tomaz Espósito Neto (UFGD). Mediação: professora Claudia Marconi (PUC-SP & 
FECAP). Organização: Instituto de Relações Internacionais (IRI-PUC-Rio), Delega-
ção da União Europeia no Brasil e Rede Jean Monnet ‘Crisis-Equity-Democracy for 
Europe and Latin America’. Local: RDC.

  SEXTA-FEIRA, 20

17h. Palestra. Tema: Engenharia Elétrica: O mercado de trabalho para o Enge-
nheiro Eletricista. Palestrante: Professora Delberis Araujo Lima (Departamento de 
Engenharia). Organização: PIUES/PUC-Rio. Plataforma: Zoom. Inscreva-se.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Amoris Laetitia: um (novo) olhar sobre a Família. 
Palestrante: Aline Lacerda (Licenciatura em Pedagogia pela USP). Mediadora: Bruna 
Santos (Doutoranda em Teologia PUC-Rio, Professora de Ensino Religioso e Pas-
toralista na Escola da Companhia de Santa Teresa de Jesus). Organizador: Cátedra 
Carlo Maria Martini (CCMM) - CTCH. Transmissão pelo YouTube da Cátedra Carlo 
Maria Martini.

  TERÇA-FEIRA, 17

  QUINTA-FEIRA, 19

14h. Webinar. Tema: ScienceDirect e Mendeley. Organização: Divisão de Bibliotecas 
e Documentação da PUC-Rio. Plataforma: Zoom. Inscreva-se.

16h. Palestra. Tema: Jornalismo multimídia: competências, bastidores, desafios. 
Palestrante: Professor Alexandre Carauta (Departamento de Comunicação). Plata-
forma: Zoom. Inscreva-se.

17h. Palestra. Tema: O papel da indústria química em um mundo mais sustentável. 
Palestrante: Professora Ana Rosa Martins (Departamento de Engenharia). Organi-
zação: PIUES/PUC-Rio. Plataforma: Zoom. Inscreva-se.

  QUARTA-FEIRA, 18
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