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Igreja no Celular
A Igreja Sagrado Coração de Jesus da PUC-
-Rio possui um novo meio de comunicação. 
Para obter informações e tirar dúvidas, é 
possível entrar em contato com a equipe 
pelo aplicativo WhatsApp. Envie mensagens 
para o número (21) 3527-1350.  

Biblioteca no WhatsApp
A Biblioteca tem um novo canal de comuni-
cação e interação com os usuários: o What-
sApp através do número: 21 3527-1092. O 
atendimento por esse meio está disponível 
de segunda a sexta, das 9h às 20h.
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30 DE MAIO DE 2022

Inscrições Eleição
Dos dias 6 a 13 de junho, estarão abertas as inscrições para as eleições de 
funcionários para órgãos colegiados e comissões gerais dos departamentos da 
PUC-Rio. A inscrição poderá ser feita na Coordenação de Educação Física, loca-
lizada na sobreloja do Edifício Cardeal Leme. Os horários de atendimento são das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Na Palma da Mão

Formaturas 2020.1
A foto de turma dos alunos formados em 2020.1 será produzida nos Pilotis do 
Edifício Kennedy, nas datas e nos horários mencionados abaixo:

Dia 25/6 (sábado)
9h - Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Ma-
temática e Sistemas de Informação
10h - Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Me-
cânica e Engenharia Química e Química
11h – Direito (diurno e noturno)

Dia 26/6 (domingo)
9h -  Arquitetura e Urbanismo
10h – Artes Cênicas, Letras, Pedagogia e Psicologia
11h – Design

Dia 2/7 (sábado)
9h -  Ciências Sociais (2019.2 e 2020.1), Geografia e História
10h – Administração
11h – Engenharia de Produção

Dia 3/7 (domingo)
9h -  Relações Internacionais
10h – Ciências Econômicas (2019.2 e 2020.1)
11h – Comunicação Social (Cinema, Jornalismo e Publicidade e Propaganda)

No site da Vice-Reitoria Comunitária há as orientações para o dia da foto de 
turma. Clique aqui.

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

PROUNI - Atualização de Bolsas
Nesta semana, de 30 de maio a 3 de junho, os bolsistas ProUni matri-
culados no curso de Desenho Industrial devem comparecer à secretaria 
da CBA para 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- Inscrição
Serão abertas, no dia 1º de junho, as inscrições para o Processo Seletivo 
do FESP. Os alunos com bolsa 100% tipo FILANTRÓPICA ou PROUNI, que 
desejarem participar poderão fazer sua inscrição, até o dia 10 de junho, 
acessando o site do FESP.
 
Trabalho Social
A respuc/VRC informa aos alunos de todos os cursos de graduação inte-
ressados em participar de Trabalho Social que seus parceiros, dentre eles, 
Escola Dom Cipriano, Fundação Casa Santa Ignez, União das Operárias de 
Jesus, NEAM, Associação Saúde Criança Responder, NEAD, estão ofere-
cendo oportunidades em diversas áreas de conhecimento. A participação 
do aluno PUC em projetos sociais poderá ser considerada Atividade Com-
plementar. Contato: 3527-1056.

Lançamentos de Livros
Inácio de Loyola • No dia 30 de maio, às 17h, no 
Centro Loyola, será o lançamento do livro “Cami-
nhar com Inácio de Loyola”, de Mário de França 
Miranda. O discurso de apresentação do autor será 
transmitido ao vivo (via Zoom), acesse aqui. ID: 964 
5216 4509. senha: 658507

Walter Benjamin • A cerimônia de lançamento do 
livro “Walter Benjamin Metacrítico: uma poesia do 
pensamento” ocorrerá no Museu Solar Grandjean 
de Montigny, Campus Gávea da PUC-Rio, no dia 1º 
de junho. A obra é de autoria de Patrícia Lavelle e 
reúne ensaios sobre a linguagem e o fazer filosófico 
e poético, a partir dos textos do pensador alemão.

Seminário Internacional
O Seminário Internacional Diálogos sobre violência e abordagens transformadoras 
a partir do Sul Global: O papel político da arte, cultura e comunicação será reali-
zado entre os dias 30 de maio e 3 de junho, das 11h às 13h. O encontro reunirá 
pessoas pesquisadoras e artistas a partir de suas atuações múltiplas no campo, 
que conversarão sobre temas como abordagens transformadoras de violência e 
desigualdade. O seminário será realizado em formato híbrido: do dia 30 de maio ao 
2 de junho, as atividades são realizadas por Zoom; o encerramento será presencial, 
no dia 3 de junho, no auditório do RDC. Todo o evento poderá ser acompanhado 
pelo canal do IRI no Youtube. Para mais informações, clique aqui. Inscreva-se.

Processo seletivo
As inscrições para o Processo Seletivo de Inverno PUC-Rio 2022 vão até 6 de junho. 
O ingresso ocorre por três vias: resultado do candidato aprovado 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); resultado do candidato no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) realizado em um dos anos entre 2017 e 2021 (ENEM 2017 a ENEM 
2021); resultado do candidato em um dos Exames Internacionais – Abitur, Bac ou IB. 

Pesquisa com Aplicativos
O Laboratório de Humanidades Digitais está organizando a Oficina: Pesquisa com 
apps nas Ciências Humanas e Sociais, que será ministrada pela professora Luisa Lo-
bato, do IRI, nos dias 7 e 9 de junho, das 17h às 19h. O objetivo da atividade é com-
partilhar técnicas de pesquisa com aplicativos nas Ciências Sociais e nas Ciências 
Humanas. A oficina ocorrerá através da plataforma Zoom, e as inscrições podem ser 
feitas por esse endereço. Mais detalhes estão disponíveis no site do Laboratório de 
Humanidades Digitais, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/ceic/formatura/formatura2020.html
www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/ceic/formatura/formatura2020.html
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/prouni/index.html#renovacao
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/prouni/index.html#renovacao
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
https://puc-rio.zoom.us/j/96452164509?pwd=cGZYV0JNT3dickFiYTVDVHFiZW1aZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/96452164509?pwd=cGZYV0JNT3dickFiYTVDVHFiZW1aZz09
http://www.iri.puc-rio.br/evento/dialogos-sobre-violencia-e-abordagens-transformadoras-a-partir-do-sul-global-o-papel-politico-da-arte-cultura-e-comunicacao/
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcoduqgrT8pGtBcNyNH6GV0LNbqqiI9BMw8
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJ0rcuiuqzwiG9DNJK2sQ80zjuHE7nVrmb1F
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJ0rcuiuqzwiG9DNJK2sQ80zjuHE7nVrmb1F
http://laboratoriodehumanidadesdigitais.usuarios.rdc.puc-rio.br/oficina-pesquisa-com-apps-nas-ciencias-humanas-e-sociais/
http://laboratoriodehumanidadesdigitais.usuarios.rdc.puc-rio.br/oficina-pesquisa-com-apps-nas-ciencias-humanas-e-sociais/
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Introdução ao Novo Testamento
Data: 9 de junho a 9 de dezembro
Horário: Aulas Síncronas, das 20h às 21h30, nos dias: 9/6; 7/7; 22/8; 6/10
Valor: 6 parcelas de R$ 66 ou em 10  parcelas no cartão de crédito

Cirurgia Reconstrutiva em Implantodontia
Data: 13 de junho a 14 de dezembro
Horário: Mensalmente às segundas, das 15h às 17h (teórico), terças, das 8h às 17h 
(clínico) e quartas-feiras, das 8h às 12h (clínico laboratorial).
Valor: 7 parcelas de R$ 3.000 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

CURSOS DE EXTENSÃO
Planejamento Sucessório
Data: 23 de Agosto a 4 de Outubro
Horário: terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: 2 parcelas de R$ 508 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

             PUC-RIO E ROCINHA 
           CONECTADAS 

APOIO REALIZAÇÃO

Com foco no público feminino, o projeto também está produzindo a websérie Fala Pra Gente,
Rocinha, que conta histórias de moradoras da favela que são inspirações para outras mulheres.

Em junho, assista na plataforma ECOA: ecoa.puc-rio.br

O Fala Pra Gente! Comunicadores Digitais da Rocinha inicia as atividades com a primeira turma
da oficina de Instagram para a promoção de negócios e projetos dos moradores do bairro.

Essa iniciativa é uma parceria dos Departamentos de Comunicação e de Serviço Social, 
ECOA PUC-Rio e Laboratório de Humanidades Digitais, além do Jornal Fala Roça e 

o Museu Sankofa Memória e História da Rocinha.

Aula Capoeira
O Mestre Camurça ministra aulas de capoeira às segundas, quartas e sextas-
-feiras. Os horários são das 12h às 13h e das 19h às 21h, no subsolo do Ginásio 
da PUC. Para mais informações, estão disponíveis o telefone (21) 98285-3079 e 
o e-mail leni@puc-rio.br.

Coletivos Bastardos
O coletivo Bastardos está ativo novamente. O grupo reúne bolsistas da PUC-Rio 
para a criação de um espaço de escuta e acolhimento. Em breve, haverá uma reu-
nião para os membros se conhecerem e trocarem mais ideias de como querem 
construir o coletivo. Interessados devem entrar no grupo de WhatsApp para não 
perder nenhuma informação sobre os encontros. Para fazer parte, é só preencher 
este formulário aqui.

Testes Futsal
Nos dias 30 de maio e 1º de junho, ocorrerão os testes para a equipe de Futsal 
da PUC-Rio. A qualificação para o time masculino será realizada às 16h, e a do 
feminino às 17h. Para participar, é preciso comparecer ao Ginásio e contatar o 
professor Victor Hugo Liberato.

Workshop Genesis
Nos dias 10 e 11 de junho, ocorrerá o Workshop Foresight Estudos Futuros, fruto 
da parceria inédita entre o Copenhagen Institute for Future Studies e o Institu-
to Gênesis da PUC-Rio. O encontro tem como objetivo estimular o pensamento 
estratégico sobre o papel do indivíduo na construção de futuros melhores, com 
base no contexto atual. A reunião será feita no auditório do Instituto Gênesis. 
A participação não é gratuita. Os empreendedores, consultores e parceiros do 
Instituto têm desconto de 25% com o cupom “WSGENESIS01”.  Para mais infor-
mações e para realizar inscrição acesse aqui.

Sebo CELPI
O SEBO solidário CELPI (Costura e Lactário Pró-Infância) retorna à PUC-Rio entre 
os dias 30 de maio e 3 de junho. Esta é a 21ª edição da feira de livros que traz 
obras de gêneros técnicos, de ficção, e não-ficção para adultos e crianças. Os 
preços são a partir de R$5, mas há promoções todos os dias. Bolsistas integrais 
Prouni e filantrópicos, funcionários e professores da Universidade têm direito ao 
vale-livro de R$20. O bazar será realizado no pilotis do Edifício Kennedy.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_iUuzRT9INvG4bjZ0RJSmW38hWMQU8W4o32nPs2ERl6QVhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_iUuzRT9INvG4bjZ0RJSmW38hWMQU8W4o32nPs2ERl6QVhg/viewform
https://www.sympla.com.br/evento/workshop-foresight-estudos-futuros-rio-de-janeiro/1577553
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11h. Seminário Internacional Diálogos sobre violência e abordagens transforma-
doras a partir do Sul Global: O papel político da arte, cultura e comunicação. Con-
ferência de abertura. Tema: Estéticas decoloniais combativas em ação: Reflexões 
a partir do movimento Strike MoMA. Palestrantes: Kency Cornejo (University of 
New Mexico), Nelson Maldonado-Torres (Rutgers University) e Nitasha Dhillon 
(MTL Collective). Organização: Instituto de Relações Internacionais PUC-Rio (IRI/
PUC-Rio). Plataforma: Zoom. Inscreva-se
14h. Conferência. Livro “Between Brown and Black: Anti-Racist Activism in Bra-
zil”. Convidado: Antônio Bacelar (Autor da obra e professor-doutor na Universida-
de do Arizona). Organização: Instituto de Estudos Avançados em Humanidades 
- IEAHu e Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio (CTCH). Local: 
Edifício Kennedy, sala K102. 
16h. Palestra. Tema: O Curso de Economia. Palestrante: Professora Nathalie Go-
mes (Departamento de Economia). Organização: PIUES/PUC-Rio. Plataforma: 
Zoom. Inscreva-se. 
17h. Lançamento de livro. “Caminhar com Inácio de Loyola”. Palestrante:  Mário 
de França Miranda. Local: Centro Loyola. Será transmitido também por Zoom. 
Acesse aqui. ID: 964 5216 4509. senha: 658507

  SEGUNDA-FEIRA, 30

11h. Seminário Internacional Diálogos sobre violência. Palestra. Tema: Sobre violên-
cia e abordagens transformadoras a partir do Sul Global: Como pensar as respostas 
impossíveis? Palestrantes: Haydée Glória Cruz Caruso (Universidade de Brasília), 
Marcelle Decothé (Instituto Marielle Franco, Universidade Federal Fluminense), Pe-
dro Paulo (Rede de Observatórios de Segurança, LabJaca, IRI/PUC-Rio) e Phoebe 
Kisubi (University of Essex, University of Cape Town). Organização: Instituto de Re-
lações Internacionais PUC-Rio (IRI/PUC-Rio). Plataforma: Zoom. Inscreva-se.
16h. Palestra. Tema: O curso de Ciências Biológicas da PUC-Rio e as perspectivas 
do Biólogo no mercado de trabalho. Palestrante: Professor João Paulo Santos Con-
dack (Departamento de Biologia). Organização: PIUES/PUC-Rio. Plataforma: Zoom. 
Inscreva-se. 

  TERÇA-FEIRA, 31

11h. Seminário Internacional Diálogos sobre violência. Palestra. Tema: Sobre me-
mória, justiça e reparação: O que está em jogo nas disputas artísticas-culturais no 
campo? Palestrantes: Azadeh Sobout (University of Manchester), Carolina Pinzón 
(Museo de Memoria de Colombia), Deyanira Clériga Morales (Universidad Autóno-
ma de Chiapas, Voces Mesoamericanas) e Gabriel Dattatreyan (Goldsmiths Univer-
sity of London). Organização: Instituto de Relações Internacionais PUC-Rio (IRI/
PUC-Rio). Plataforma: Zoom. Inscreva-se.
15h. Lançamento de livro. Walter Benjamin Metacrítico: uma poesia do pensamen-
to. Autor(a): Patrícia Lavelle. Organização: Editora PUC-Rio. Local: Solar Grandjean 
de Montigny.

  QUARTA-FEIRA, 1o

11h. Seminário Internacional Diálogos sobre violência. Palestra. Tema: Sobre ima-
ginários e projetos coletivos em defesa da vida: Como reconstruir os termos da 
disputa? Palestrantes: Gleyce Kelly Heitor (Oficina Brennand), Jean Carlos Azuos 
(Galpão Bela Maré, Letras/PUC-Rio), Natalia Viana (Observatório de Favelas, Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro) e Robbie Shilliam (Johns Hopkins Uni-
versity). Organização: Instituto de Relações Internacionais PUC-Rio (IRI/PUC-Rio). 
Plataforma: Zoom. Inscreva-se.

  QUINTA-FEIRA, 2

11h. Seminário Internacional Diálogos sobre violência. Conferência de encerramen-
to. Tema: Modos de dançar: A construção do espetáculo Na Manha e a potencia-
lidade da arte periférica. Palestrantes: Andreza Jorge (Mulheres Ao Vento, Virginia 
Tech, Universidade Federal do Rio de Janeiro), Ayesca Mayara Souza (Cia Passinho 
Carioca) e Simonne Alves (Mulheres Ao Vento, Museu Nacional/UFRJ Cia Passinho 
Carioca Exibição do Na Manha). Organização: Instituto de Relações Internacionais 
PUC-Rio (IRI/PUC-Rio). Presencial – Auditório RDC/PUC-Rio.

  SEXTA-FEIRA, 3

O Instituto de Estudos Avançados em Humanidades (IEAHu), o NASCE/Vice-Reitoria 
Comunitária e a Coordenação de Extensão/Departamento de Serviço Social convidam  
para o 2° Seminário Interdisciplinar sobre Extensão Universitária na PUC-Rio: 
Caminhos Interdisciplinares de Ação e Re�exão. 

A segunda edição do Seminário vai dar continuidade ao debate sobre os caminhos 
da Extensão Universitária. Desta vez, vamos ampliar o diálogo com outras instituições 
católicas, trocar experiências sobre captação de recursos, novas metodologias e 
descobertas pedagógicas.

Dia 8 e 10 de junho, das 14h às 18h20, na PUC-Rio.

Vamos construir juntos essa ponte entre teoria e prática.

AGENDA  DA SEMANA
17h. Notícias Teológicas. Tema: Semana de 22: diálogos religiosos e culturais. 
Palestrante: Professor Leandro Garcia Rodrigues (Faculdade de Letras - UFMG). 
Mediador: Professor Sebastião Lindoberg Campos (Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP). Organização: Cátedra Carlo 
Maria Martini – CTCH. Transmissão pelo YouTube da Cátedra Carlo Maria Martini.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcoduqgrT8pGtBcNyNH6GV0LNbqqiI9BMw8
https://piues.puc-rio.br/ciclopalestrasaluno/#collapse9
https://piues.puc-rio.br/ciclopalestrasaluno/#collapse9
https://puc-rio.zoom.us/j/96452164509?pwd=cGZYV0JNT3dickFiYTVDVHFiZW1aZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/96452164509?pwd=cGZYV0JNT3dickFiYTVDVHFiZW1aZz09
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcoduqgrT8pGtBcNyNH6GV0LNbqqiI9BMw8
https://piues.puc-rio.br/ciclopalestrasaluno/#collapse9
https://piues.puc-rio.br/ciclopalestrasaluno/#collapse9
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcoduqgrT8pGtBcNyNH6GV0LNbqqiI9BMw8
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcoduqgrT8pGtBcNyNH6GV0LNbqqiI9BMw8
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
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PUC-Rio promove 
XXVIII Semana de 
Meio Ambiente
O Núcleo Interdisciplinar de Meio 
Ambiente da PUC-Rio (Nima) vai realizar 
nos dias 1 e 2 de junho, a XXVIII Semana 
de Meio Ambiente com o tema PUC-Rio 
+ 30.  A edição será de forma híbrida, 
com palestras virtuais e atividades no 
Auditório Junito Brandão, no campus 
Gávea. O objetivo é promover uma 
reflexão sobre avanços alcançados pela 
inclusão das questões socioambientais 
no ensino, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico ao longo dos 30 anos que 
marcam o compromisso global da ONU, 
firmado em 1992, no Rio de Janeiro, 
na Rio 92. O encontro vai contar com a 
participação de Sérgio Besserman (SDSN 
Brasil) e dos professore Tacio Campos 
(NIMA), Fernando Walcacer (NIMA-JUR), 
Leticia Lima (JUMA/NIMA) e outros, 
além de contar com a participação do 
Reitor padre Josafá Carlos de Siqueira 
Campos S.J. Para participar será 
necessária inscrição prévia. Os alunos da 
Universidade que participarem dos dois 
dias de evento terão direito a 6 horas de 
atividade complementar. Inscreva-se: dia 
1 e dia 2.

POR LUANNA LINO

ENTREVISTA //  
Fernando Walcacer e Tacio Campos

Desde a convenção Rio  92 quais foram as 
principais mudanças, boas e ruins, no cená-
rio ambiental? 

Tacio Campos: Os objetivos que foram traça-
dos na Rio 92 são bem interessantes e boni-
tos, mas claramente não têm sido cumpridos, 
principalmente no Brasil. Eu acredito que avan-
ços ocorreram, sem dúvidas. Nesse sentido, 
os palestrantes do primeiro dia da Semana do 
Meio Ambiente vão falar sobre. Existem relató-
rios bem atuais que mostram que nada do que 
foi proposto tem sido cumprido. Eu diria que, 
de um modo geral, a visão é pessimista, por 
mais que tenham tido alguns avanços.

Fernando Walcacer: No cenário mundial, o 
que aconteceu desde a Rio92 é que a grande 
crise ambiental que já se esboçava na época 
só se agravou. Tivemos, desde então, suces-
sivas reuniões das COPs (Conferência das 
Partes) que evidenciaram essa perda da bio-
diversidade e o aumento da crise climática; ti-
vemos o compromisso dos países em diminuir 
a emissão de poluentes entre muitos outros; 
mas o fato é que essas questões sofreram um 
grande agravamento. No entanto, acho que 
houve um grande progresso em relação ao 
conhecimento que se tinha sobre essas ques-
tões, já que em 92 essa consciência ainda não 
era tão disseminada. 

Levando em consideração os atuais há-
bitos da maioria das pessoas e a posição 
das grandes empresas em relação ao meio 
ambiente, quais medidas devem ser toma-
das para frear a degeneração nos próximos 
anos?

Tacio Campos: O Brasil está muito bem no uso 
de energia limpa, e nosso país tem um poten-
cial fortíssimo nessa área com o uso de ener-
gia hidráulica e álcool. É preciso ter recursos 
financeiros, não só estatal, mas também de 
empresas privadas, já que é preciso aumen-
tar expressivamente o uso de energia solar e 
eólica. Impedir também a formação de aterros 
ilegais no Brasil e no mundo que geram muito 
gases poluentes. 
Fernando Walcacer: O investimento nas cha-
madas energias verdes, solar e biomassa, por 
exemplo, é necessário para impedir um co-

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.

lapso do meio ambiente. Além de um maior 
cuidado para evitar gastos de energias no ge-
ral. A Ciência já conhece o caminho há muito 
tempo, basta que os governos realmente se 
empenhem para cumprir com isso, e acho que 
a guerra na Europa pode acelerar esse proces-
so já que muitos países querem se ver livres 
da dependência desses combustíveis Russos.  
Ou o planeta caminha nesse sentido ou o futu-
ro será tenebroso…

Pensando isoladamente no Campus da Gá-
vea da PUC-Rio, quais são as principais difi-
culdades de implementar medidas sustentá-
veis na Universidade?

Tacio Campos: As principais dificuldades atual-
mente estão ligadas a necessidades financeiras 
já que existem inúmeras possibilidades de colo-
car em prática projetos muito interessantes. Mas 
para isso temos que buscar patrocínio em outras 
empresas, já que a PUC é uma universidade que 
não visa lucros e não tem dinheiro para sustentar 
todos esses projetos sozinha. Dou o exemplo de 
um projeto de alunos que buscam implementar 
postes à base de energia solar que permite que 
as pessoas usem tomadas sem gastar energia. 
Fernando Walcacer: O padre Reitor é um gran-
de entusiasta na questão ambiental e acho que 
a  universidade sempre faz o que pode e está 
provando uma agenda socioambiental. Também 
tem investido na criação de cursos e disciplinas 
levando em conta a proteção do meio ambien-
te como a criação do NIMA. Mas ainda é difícil 
implementar medidas radicais como erradicar a 
entrada de plástico na universidade. 

Fernando Walcacer

Tacio Campos

https://ecoa.puc-rio.br/xxviii-semana-do-meio-ambiente-da-puc-rio-puc-rio-30-dia-1
https://ecoa.puc-rio.br/xxviii-semana-do-meio-ambiente-da-puc-rio-puc-rio-30-dia-1
https://ecoa.puc-rio.br/xxviii-semana-do-meio-ambiente-da-puc-rio-puc-rio-30-dia-2


5pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

Departamento de Informática 
lança programa de capacitação 
No dia 1o de junho, às 15h, no RDC, 
o Departamento de Informática e a 
Americanas S.A. lançarão um novo 
programa de capacitação, o Americanas 
Futuro Lab PUC-Rio. Haverá 40 vagas 
na turma inaugural, todas com bolsas 
de pesquisa e com possibilidade de 
concorrer a bolsas de estudo parciais 
ou integrais. O objetivo da iniciativa é 
incentivar alunos de todos os cursos 
da Universidade, interessados em 
trabalhar com inovação e colaborar 
com a solução de problemas reais 
do mundo corporativo. O projeto terá 
a cocriação de professores da PUC-
Rio e e profissionais dos times de 
tecnologia e inovação da Americanas 
S.A.. Na cerimônia de lançamento, 
representantes da Universidade e da 
companhia vão apresentar a proposta 
do programa que utiliza a metodologia 
P&DI ágil (Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação). Os professores Hélio 
Lopes e Marcos Kalinowski, do 
Departamento de Informática, que estão 
à frente do projeto, contam um pouco 
como funcionará esta parceria com a 
Americanas S.A.. As inscrições estão 
abertas até 12 de junho no site http://
www.afuturolab.inf.puc-rio.br. 

POR VITÓRIA BARRETO

ENTREVISTA // 
Hélio Lopes e Marcos Kalinowski

Como surgiu a ideia do projeto?
Hélio Lopes - Em uma conversa com funcionários 
das Americanas S.A.. Eles passaram para nós que 
tinham dificuldade de encontrar talentos, pessoas 
na área de tecnologia, não só na área de ciências de 
dados, mas na área de desenvolvimento. E aí eles 
perguntaram quantas pessoas a PUC-Rio formava 
e como eles poderiam aumentar esse número. Daí 
surgiu a ideia de juntarmos as forças para conse-
guir formar mais pessoas. Uma das maneiras que 
encontramos foi conseguir que a  Americanas S.A. 
pudesse pagar parte da mensalidade destes alunos. 
Assim podemos trazer mais talentos para a PUC. 
Esta ajuda financeira vai motivar os alunos a fica-
rem dentro da nossa Universidade.

Como será o processo seletivo? 
Marcos Kalinowski - Os alunos interessados po-
derão preencher um formulário para se inscrever. 
Nele, os estudantes fornecerão algumas informa-
ções básicas como o período e curso. Além dis-
so, será necessário anexar o currículo e histórico 
escolar, este será importante para avaliarmos o 
desempenho acadêmico. Certamente vamos con-
siderar isto como um dos critérios. Também terão 
que incluir um vídeo, no qual deverão explicar a 
motivação para entrar na iniciativa. Depois, alguns 
candidatos passarão para a segunda fase de en-
trevista. A avaliação será em colaboração com os 
professores organizadores do projeto e os funcio-
nários das Americanas S.A.. Serão selecionados 40 
candidatos, todos com bolsa de pesquisa  

Quem poderá participar? 
Marcos Kalinowski - As inscrições estarão abertas 
para alunos de todos os departamentos da Univer-
sidade com previsão de formatura em três anos ou 
menos. Naturalmente, haverá uma maior demanda 
por alunos das áreas dos cursos de Ciências da 
Computação e Engenharia da Computação. Os pro-

JP ARAUJO

jetos vão ter como foco a inovação e a transforma-
ção digital, soluções que envolvem tecnologia. E o 
programa será intermediado pelas Americanas S.A. 
pelo setor de inovação deles, o DLab (Digital Lab). 
No entanto, outras engenharias serão bem-vindas 
e, até mesmo, alunos de Design, por ter toda a par-
te de criação e cocriação, da solução que envolve 
inclusive o design das interfaces e interação com 
os usuários. Pessoas de outros departamentos 
como economia, direito, administração, psicologia, 
também podem se inscrever, vai depender muito do 
tipo de problemas e desafios que serão tratados.

O que é a metodologia P&DI ágil?
Marcos Kalinowski - A Pesquisa e Desenvolvimen-
to Ágil para Transformação Digital é uma iniciativa 
em andamento no Departamento de Informática, a 
ExACTa. A metodologia foi criada pelo professor 
Hélio Lopes, por mim, pela professora Simone Bar-
bosa e o professor Marcus Poggi. Nós criamos uma 
maneira de trabalhar em soluções que envolvem 
pesquisa aplicada para trazer soluções para o mer-
cado de maneira veloz que atenda às demandas. 
Mais informações podem ser obtidas no link http://
exacta.inf.puc-rio.br/ 

Quais são os benefícios para quem for participar 
do programa? 
Hélio Lopes - Acho importante ressaltar que esta 
é uma iniciativa de integração entre a indústria e 
a academia. Tem uma perspectiva de tratar desa-
fios interessantes do lado da empresa e, também, 
trabalhar uma formação diferenciada para os alu-
nos envolvidos. Aqueles que ingressarem no pro-
jeto receberão certificados, e serão treinados por 
professores da PUC, então vão ter acesso a uma 
formação complementar. Em termos de empregabi-
lidade, eu não consigo imaginar um aluno que saia 
desta experiência com dificuldade de se posicionar 
de alguma forma.

Hélio Lopes e Marcos Kalinowski
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