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6 DE JUNHO DE 2022

Fala pra Gente, Rocinha
Já está no ar a nova websérie Fala pra Gente, Rocinha, do ECOA PUC-Rio com 
os Departamentos de Comunicação e de Serviço Social. A websérie faz parte 
do projeto Fala pra gente, Comunicadores Digitais da Rocinha, um dos vence-
dores do edital Favela Inteligente da Faperj e que tem como parceiros ainda o 
Laboratório de Humanidades Digitais da PUC-Rio, o jornal local Fala Roça, o 
Museu Sankofa e a Biblioteca Parque. A série conta a história de sete lideranças 
femininas que transformam vidas todos os dias na Favela da Rocinha. Disponí-
vel na plataforma ECOA no link.
 
Episódio Eletromobilidade 
No 6º episódio da websérie Créditos de Carbono e ESG, o ECOA PUC-Rio 
e o Laboratório Legalité recebem os convidados Rodrigo de Almeida (Vice-
-presidente da ABRAVEI) e Gustavo Tannure (CEO da EzVolt), que discutem o 
cenário brasileiro da Eletromobilidade, os carros elétricos, a vida útil das bate-
rias recarregáveis e a geração de créditos de carbono. O episódio vai ao ar no 
dia 7 de junho, ao meio-dia. Não deixe também de conferir os cinco episódios já 
lançados. Link da websérie Créditos de Carbono e ESG (clique aqui).

ECOA PUC-Rio

Formaturas 2020.1

Dia 25/6 (sábado)
9h•Ciências Biológicas, Ciência da 
Computação, Engenharia da Com-
putação, Matemática e Sistemas de 
Informação
10h•Engenharia Ambiental, Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica 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, Jor-
nalismo e Publicidade e Propaganda)
 

Acesse aqui e leia as orientações 
para o dia da foto de turma.

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

FESP - Inscrição
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do FESP. Os alunos 
com bolsa 100% tipo FILANTRÓPICA ou PROUNI poderão fazer a inscri-
ção, até o dia 10 de junho, por meio do site do FESP (clique aqui). 

PROUNI - Atualização de Bolsas
Do dia 6 ao dia 10 de junho, os bolsistas ProUni matriculados no curso 
de Direito devem comparecer à secretaria da CBA para a assinatura dos 
termos de atualização de bolsas referentes a 2022.1, 2021 e 2020. O ca-
lendário completo de convocação pode ser consultado no site (clique aqui).

Respuc
Escola Dom Cipriano, Fundação Casa Santa Ignez, União das Operárias 
de Jesus, NEAM, Associação Saúde Criança Responder e NEAD - parcei-
ros da respuc/VRC - oferecem vagas para alunos de todos os cursos de 
graduação interessados em participar do Trabalho Social. São oportuni-
dades em diversas áreas de conhecimento. A participação do aluno PUC 
em projetos sociais poderá ser considerada Atividade Complementar. 
Contato: 3527-1056

Americanas Futuro Lab PUC-Rio
Estão abertas as inscrições para o Americanas Futuro Lab PUC-Rio programa do 
Departamento de Informática, em parceria com a Americanas S.A.. O laboratório 
vai atender ao grupo B2W (Lojas Americanas, Americanas.com, Submarino, en-
tre outros) como um programa de Ciência de Dados e Inovação. São 40 vagas 
abertas para qualquer aluno, de qualquer curso da PUC-Rio. Os alunos recebem 
bolsas de pesquisa, com possibilidade de concorrer a bolsas de estudo parciais ou 
integrais. O objetivo da iniciativa é incentivar alunos interessados em trabalhar com 
inovação a colaborar com a solução de problemas reais do mundo corporativo. 
O projeto terá a cocriação de docentes e profissionais dos times de tecnologia e 
inovação da Americanas S.A. e usará a metodologia P&DI ágil (Pesquisa, Desen-
volvimento e Inovação). Clique aqui.

Vaga no Gênesis
O setor Financeiro do Gênesis está recrutando um estagiário das áreas de Engenharia 
de Produção, Administração ou Economia, a partir do 3º período. A carga horária é 
de 4 horas por dia e é exigido conhecimento em Excel e Office. Os interessados de-
vem enviar o currículo para financeirogenesis@puc-rio.br, com o assunto “Estágio 
Financeiro Gênesis’’. 

Formaturas 2020.2

Dia 9/7 (sábado)
9h•Ciências Biológicas, Ciência da 
Computação, Engenharia da Computa-
ção e Física
10h•Engenharia Ambiental, Engenharia 
Civil, Engenharia de Controle e Auto-
mação, Engenharia Elétrica, Engenharia 
de Materiais e Nanotecnologia, Enge-
nharia Mecânica e Engenharia Química
11h•Engenharia de Produção

 Dia 10/7 (domingo)
9h•Arquitetura e Urbanismo, Psicolo-
gia e Teologia
10h•Artes Cênicas, Filosofia, Letras e 
Pedagogia
11h•Design

Dia 16/7 (sábado)
9h•Geografia, História e Relações 
Internacionais
10h•Administração
11h•Direito (diurno e noturno)

Dia 17/7 (domingo)
9h•Química e Matemática
10h•Comunicação Social (Cinema, Jor-
nalismo e Publicidade e Propaganda)

Acesse aqui e leia as orientações para 
o dia da foto de turma.

Formaturas 2022.1
A votação para a Celebração de Formatura 2022.1, para eleger homenageados e 
participantes do cerimonial, será através de um formulário eletrônico, específico 
para cada turma. Os formandos têm até 10 de junho, para acessar o site, e clicar 
no link correspondente ao seu curso para votar.

Observações importantes: 
•O link ficará disponível até as 23h59 do dia 10 de junho; 
•Cada aluno só poderá votar uma vez, caso vote mais de uma, será desconsiderado; 
•Não será permitido trocar o voto, ou seja, uma vez computado, não poderá ser 
alterado; 
•No caso de empate em algum item de votação, a CEIC entrará em contato com a 
turma, solicitando o desempate.

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

A foto de turma dos alunos formados em 2020.2 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://ecoa.puc-rio.br/s?c=tag_60690
https://ecoa.puc-rio.br/s?c=tag_57888
www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/ceic/formatura/formatura2020.html
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/prouni/index.html#renovacao
https://www.afuturolab.inf.puc-rio.br/
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/ceic/formatura/formatura2020.html
www.puc-rio.br/formatura
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Excel Avançado
Data: 20 de junho a 20 de julho
Horário: segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h
Valor: 2 parcelas de R$ 266 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

Saúde no Trabalho: Uma Visão Psicopatológica da Área de Gestão de Pessoas
Data: 25 de junho a 9 de julho
Horário: sábado, das 9h às 17h
Valor: parcela única de R$ 500 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 em boleto ou no cartão de crédito

A Verdade do Ator - Method Acting e Outras Práticas para uma Atuação Realista 
no Audiovisual
Data: 9 a 30 de agosto 
Horário: terça-feira, das 19h às 22h
Valor: parcela única de R$ 439 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 Oportunidade de estágio
As inscrições para o programa de estágio da Icatus Seguros estão abertas. Os 
alunos precisam, no mínimo, estar no 2° período e com previsão de formatura 
de um ano e meio. A bolsa oferecida é de R$1.500 no 1° ano de estágio e 
R$1.950 no segundo ano, além de receber 13° em dezembro e outros be-
nefícios. A vaga está disponível para estudantes dos cursos de: Tecnologia, 
Engenharia, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Administração, Di-
reito e Psicologia. A carga horária é de 30 horas flexíveis no modo híbrido ou 
presencial e as inscrições estão abertas até o dia 13 de junho. Inscreva-se.

PRIO DAY na PUC-Rio
No dia 14 de junho, será realizado o PRIO DAY na PUC-Rio, às 14h, no Auditório do 
IAG, com a presença do Presidente do Conselho de Administração da PRIO, Nel-
son Tanure. Na programação, há palestras sobre Modelo de Negócio e Estratégia 
Financeira da PRIO, com Renato Landim (Especialista de M&A) e Jacques Kessel 
(Especialista Financeiro); Bate-papo com ex-estagiários PRIO das áreas financei-
ras - Gabriela Ferezin (Analista de Relações com Investidores) e Rodrigo Acquarone 
(Engenheiro de Planejamento) e Workshop: Hackeando os processos seletivos e se 
destacando no mercado – Luiza Martin (Especialista de Recrutamento e Seleção) e 
José Alcantara (Analista de Cultura e Desenvolvimento). Link de inscrição no evento.

Bicentenário da Independência
Para comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil, o Departamento de 
História da PUC-Rio em parceria com a Fundação Casa Rui Barbosa fará um Se-
minário entre os dias 6 e 9 de junho. O evento será em formato híbrido, presencial 
e on-line, e vai abordar temas como os impasses de uma construção social dian-
te da diversidade cultural e desigualdades sociais que precisam ser superadas. 
Programação na agenda do PUC Urgente. Informações no link. 

SOS Recife
A Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), em parceria com o DCE Dom 
Helder Câmara e a Fasa, começou uma campanha para ajudar as vítimas das for-
tes chuvas em Recife. As doações podem ser feitas pelo PIX da UNICAP (unicap-
solidaria@unicap.br) ou por depósito em conta no Banco Itaú (Agência: 8890, 
Conta Corrente: 04791-6, CNPJ: 11.496.551/0001-04).

NOAP
O Núcleo de e Atendimento Psicopedagógico (NOAP) abre entrevistas de triagem 
para atendimento no Núcleo de Leitura e Escrita para aqueles que têm dificulda-
des em leitura e produção de textos acadêmicos. Para marcar o primeiro encon-
tro, preencha 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 

Feira Amor Junino
A tradicional feirinha da AFPUC está de cara nova. Nesta edição de junho, em 
comemoração às festas juninas e ao Dia dos Namorados, a AFPUC vai encher o 
Pilotis do Leme de comidas típicas e regionais. Além disso, produtos de beleza 
e artesanatos também serão expostos. A feirinha será todos os dias até dia 10, 
das 8h às 17h.

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.

Eleições de Funcionários 
As inscrições para as eleições de funcionários para os órgãos colegiados 
e comissões gerais dos departamentos começam no dia 6 e terminam dia 
13 de junho e devem ser realizadas na Coordenação de Educação Física, na 
sobreloja do Prédio Cardeal Leme. As eleições vão ocorrer no dia 21 de junho 
na AFPUC. Mais informações: ramal 1365.

O Comunicar abriu processo seletivo para vagas de estágio. Para a TV PUC-
-Rio, procuram-se alunos de Jornalismo e Estudos de Mídia a par tir do 3° 
período para repór ter, repór ter cinematográfico e editor de imagem. Para a 
Editoria de Ar te, há vaga de assistente de ar te para alunos a par tir de 4° 
período em Comunicação ou Ar tes & Design (necessário conhecimento em 
Photoshop, Illustrator e Canva; recomendado habilidade em Premiere ou em 
After Effects). Inscrições aqui.

Estágio no Comunicar

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-icatu?utm_source=informativos&utm_medium=social&utm_campaign=estagio_maio.22
https://forms.office.com/r/PNLtd2pcBs
https://pucurgente.com.puc-rio.br/semana-na-puc/?id=5446
http://www.his.puc-rio.br/
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/rae/
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/rae/
https://tinyurl.com/2rrw8svm
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14h Seminário em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. Con-
ferência de Abertura. Tema: Contracolonização e biointeração. Palestrante: Antonio 
Bispo dos Santos. Organização: Departamento de História e Fundação Casa Rui 
Barbosa. Híbrido: Auditório Padre Anchieta e Plataforma Zoom. Inscreva-se.

16h Roda de conversa. Tema: Conhecendo a PUC por dentro - iniciativas co-
munitárias na universidade. Palestrante: Professor Augusto Sampaio (Vice-Reitor 
Comunitário). Organização: ADPUC-Rio. Híbrido: Presencial na sala 602 da Ala 
Frings (Edifício da Amizade) e Zoom.  

16h Seminário em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. 
Tema: A construção da Independência e do Império entre Europa, África e Amé-
ricas. Palestrantes: Lúcia Bastos (UERJ), Cecília Helena Salles de Oliveira (USP), 
João Paulo Pimenta (USP), Roquinaldo Ferreira (Universidade da Pensilvânia). 
Organização: Departamento de História e Fundação Casa Rui Barbosa. Híbrido: 
Auditório Padre Anchieta e Plataforma Zoom.  Inscreva-se

19h  Seminário Acordo Brasil-Santa Sé. Abertura: Tema: Filantropia e as áreas 
Trabalhista, Tributária e Contábil à luz do Acordo Brasil-Santa Sé. Palestrantes: 
Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist; Cardeal Odilo Pedro Scherer; professo-
res padre Waldecir Gonzaga e Paulo Fernando C. de Andrade (Departamento de 
Teologia). Organização: CNBB e Departamento de Teologia. Plataforma: Zoom. 
Inscreva-se.

  SEGUNDA-FEIRA, 6

10h. Seminário em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. 
Tema: Outras formas e contornos da res pública. Palestrantes: Heloisa Starling 
(UFMG), Matthias Rohrig Assunção (Universidade de Essex), Marcus Carvalho 
(UFPE) e Maria Elisa Noronha de Sá (PUC-Rio). Organização: Departamento de His-
tória e Fundação Casa Rui Barbosa. Híbrido: Auditório Padre Anchieta e Plataforma 
Zoom.  Inscreva-se.

14h30. Seminário em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. 
Tema: As construções de nação: Arte, poesia, língua e literatura. Palestrantes: Edu-
ardo Wright Cardoso (PUC-Rio), Laura do Carmo (FCRB), Alina Villalva e Esperança 
Cardeira (Universidade de Lisboa), Victor Goldgel (Universidade de Wisconsin, Madi-
son) e Aldrin Figueiredo (UFPA). Organização: Departamento de História e Fundação 
Casa Rui Barbosa. Híbrido: Auditório Padre Anchieta e Plataforma Zoom.  Inscreva-se.
 
17h. Notícias Teológicas. Tema: Ecologia Integral no mundo contemporâneo: ne-
cessidade ou utopia?. Palestrante: professora Patrícia Cristina Rodrigues (Cultura 
Religiosa). Mediador: padre Danilo Rodrigues (Doutorando em Teologia). Organiza-
ção: A Cátedra Carlo Maria Martini – CTCH. Transmissão pelo YouTube da Cátedra 
Carlo Maria Martini. Clique aqui.

17h Oficina. Tema: Pesquisa com aplicativos nas Ciência Humanas e Sociais. Pa-
lestrante: Professora Luisa Lobato (IRI). Organização: Laboratório de Humanidades 
Digitais. Informações aqui. Plataforma: Zoom. Inscreva-se. 

17h30. Seminário em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. 
Conferência. Tema: Independência e história: do tempo do progresso ao tempo das 
catástrofes. Palestrante: Rodrigo Turin (UNIRIO).  Organização: Departamento de 
História e Fundação Casa Rui Barbosa. Híbrido: Auditório Padre Anchieta e Platafor-
ma Zoom.  Inscreva-se.

19h   Bate-papo. A Patologia das Estruturas na Perícia Judicial - aula 2. Palestrante: 
professores Gilberto Adib Couri (UFF - Consultor técnico na área de patologia de 
edificações) e Simone Feigelson Deutsch (UNIRIO). Organização: CCE. Plataforma: 
Zoom. Inscreva-se. 

19h  Seminário Acordo Brasil-Santa Sé. Tema: Tema: Filantropia e as áreas Traba-
lhista, Tributária e Contábil à luz do Acordo Brasil-Santa Sé. Palestrantes: Padre Vitor 
Pimentel Pereira e Anderson Cunha (advogado). Organização: CNBB e Departamen-
to de Teologia PUC-Rio. Plataforma: Zoom. Inscreva-se.

19h30. II Simpósio Brasileiro Teologia Moral e I Simpósio Internacional de Ética Teo-
lógica. Tema: Educar para superar os preconceitos e incluir a pluralidade. Palestran-
tes: professor Carlos Mendonza-Álvarez (Boston College). Organização: Sociedade 
Brasileira de Teologia Moral e Departamento de Teologia. Informações e Inscrições: 
Clique aqui.

  TERÇA-FEIRA, 7

10h30 Seminário em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. 
Encontro Presencial. Tema: Rolé dos Favelados- A Pequena África e o Morro da Pro-
vidência. Guia cultural: Cosme Felippsen. Organização: Departamento de História e 
Fundação Casa Rui Barbosa. Ponto de Encontro: Praça Mauá, na entrada Museu de 
Arte do Rio-MAR. 

11h. Aula Aberta. Disciplina Comunicação e Psicanálise. Tema: Compra-se proble-
mas. Palestrante: Evandro Meirelles (Presidente do Cenapsi - Centro de Arte e Psi-
canálise). Mediadora: professora Cássia Chaffin (Departamento de Comunicação). 
Presencial. Local: Sala 101-K. 

13h. Seminário em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. En-
contro Presencial. Tema: A comida afetiva da Dona Jura. Organização: Departamen-
to de História da PUC-Rio e Fundação Casa Rui Barbosa. Local: Bar da Jura - Morro 
da Providência. 

13h30 Bate-papo. Tema: Processo de Incubação. Palestrante: Clarice Martuscello 
(Coordenadora Instituto Gênesis). Organização: Instituto Gênesis. Plataforma: Sym-
pla Streaming. Inscreva-se. Link. 

15h30. Seminário em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. 
Roda de Conversa. Tema: Quilombo da Gamboa: Território, moradia e contracolo-
nização. Mediadora: Maria Gorete da Gama e Silva. Organização: Departamento de 
História e Fundação Casa Rui Barbosa. Híbrido: Auditório Padre Anchieta e Platafor-
ma Zoom.  Inscreva-se.

19h  Seminário Acordo Brasil-Santa Sé. Tema: Tema: Filantropia e as áreas Traba-
lhista, Tributária e Contábil à luz do Acordo Brasil-Santa Sé. Palestrantes: Advoga-
dos Claudine Milione Dutra e Ricardo Monello. Organização: CNBB e Departamento 
de Teologia PUC-Rio. Plataforma: Zoom. Inscreva-se.

19h30. II Simpósio Brasileiro Teologia Moral e I Simpósio Internacional de Ética Teo-
lógica. Tema: Educar para a justiça socioambiental. Palestrantes: professora Brigida 
P. V. de Queiroz (Fundação ROMI). Organização: Sociedade Brasileira de Teologia 
Moral e Departamento de Teologia. Informações e Inscrições: Clique aqui.

  QUARTA-FEIRA, 8

10h. Seminário em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. 
Tema: Racismos e Antirracismos. Palestrantes: Ivana Stolze Lima (FCRB), Ana Flá-
via Magalhães Pinto (UNB), Adailton Moreira (Ilê Omiojuarô), Alexander Cobbinah 
(USP). Organização: Departamento de História e Fundação Casa Rui Barbosa. Hí-
brido: Auditório Padre Anchieta e Plataforma Zoom.  Inscreva-se.

14h30 Seminário em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. 
Encerramento. Tema: Para o manto existir, o território precisa existir. Palestrante: 
Célia Tupinambá. Organização: Departamento de História e Fundação Casa Rui Bar-
bosa. Híbrido: Auditório Padre Anchieta e Plataforma Zoom.  Inscreva-se.

17h Oficina. Tema: Pesquisa com aplicativos nas Ciência Humanas e Sociais. Pa-
lestrante: Professora Luisa Lobato (IRI). Organização: Laboratório de Humanidades 
Digitais. Informações. Plataforma: Zoom. Inscreva-se. 

17h. Palestra. Tema: Como a Química Mudou o Mundo. Palestrante: Antonio Floren-
cio (Doutor em Química pela UFF). Organização: Capítulo Estudantil AIChE PUC-Rio. 
Local: Presencial na sala do LIENG e virtual pelo Zoom. Inscrição.
 
18h Roda de conversa. Tema: Conhecendo a PUC por dentro - iniciativas admi-
nistrativas na universidade. Palestrante: Professor Ricardo Tanscheit (Vice-Reitor 
Administrativo). Organização: ADPUC-Rio. Híbrido: Presencial na sala 602 da Ala 
Frings, no Edifício da Amizade e Zoom.   

19:30h  Workshop. Tema: Intervenções na teia. Palestrante: professor Helio Rodrigues 
(diretor do Arte Ação Brasil). Organização: CCE. Plataforma: Zoom. Inscreva-se.
 
19h30. II Simpósio Brasileiro Teologia Moral e I Simpósio Internacional de Ética 
Teológica. Tema: Educar para a consciência e o discernimento, inclusive no am-
biente digital. Palestrantes: professor Moisés Sbardelotto (UNISINOS). Organização: 
Sociedade Brasileira de Teologia Moral e Departamento de Teologia. Informações e 
Inscrições: Clique aqui.

  QUINTA-FEIRA, 9

AGENDA  DA SEMANA

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwod-yvqjksGtMWEgD19YTav_OFOfQsxeBE
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwod-yvqjksGtMWEgD19YTav_OFOfQsxeBE
https://www.even3.com.br/checkout/4e9edc60-4f87-4932-8def-2ea005280afe?i=27714290&lang=ptnto=17586
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwod-yvqjksGtMWEgD19YTav_OFOfQsxeBE
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwod-yvqjksGtMWEgD19YTav_OFOfQsxeBE
https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
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IEAHu promove segundo Seminário 
Interdisciplinar sobre Extensão Universitária 
“Caminho Interdisciplinares de Ação 
e Reflexão” será o tema do Segundo 
Seminário Interdisciplinar sobre 
Extensão Universitária na PUC-Rio, 
nos dias 8 e 10 de junho. Desta vez, 
o debate ampliará o diálogo com 
outras intuições católicas, que vão 
trocar experiências sobre captação 
de recursos, novas metodologias e 
descobertas pedagógicas. O primeiro 
dia será no auditório do RDC, e, no 
segundo, as apresentações serão 
divididas pelas salas 118-L, 120- L 
e 216-L. O seminário é organizado 
pelo Instituto de Estudos Avançados 
em Humanidades (IEAHu), o 
NASCE, Vice-Reitoria Comunitária 
e a Coordenação de Extensão e o 
Departamento de Serviço Social. As 
palestras serão das 14h às 18h20. A 
Coordenadora do IEAHu, professora 
Maíra Machado Martins, explica 
como o Seminário foi planejado e 
como as apresentações ocorrerão.

POR VITÓRIA BARRETO

ENTREVISTA // 
Maíra Machado Martins

Qual é o objetivo do seminário?
Maíra Machado Martins - Este segundo seminá-
rio é a continuação do primeiro, realizado em de-
zembro de 2021. O objetivo foi trazer um pouco 
os contornos da Extensão Universitária na PUC-
-Rio, de entender como podemos definir esta 
extensão. Queríamos trazer também um pouco 
da abrangência da atividade no âmbito da Uni-
versidade, e demonstrar como que trabalhamos 
com ela. Chamamos os quatro decanatos para 
trazer projetos de extensão consolidados. Ago-
ra, para este seminário, desejamos ampliar um 
pouco mais a discussão, no sentido de conhecer 
os novos caminhos e possibilidades, para saber 
o quanto podemos entender a institucionalização 
da extensão Universitária na PUC-Rio. Já enten-
demos que é uma atividade que é realizada de 
forma consolidada na Universidade com muito 
custo dos professores, pelo tempo dedicado à 
atividade. Esta não é uma atividade que é com-
preendida como parte da atividade dos docen-
tes, então ela é realizada com muita grandeza, no 
sentido dos projetos de educação universitária.

Quem serão os convidados externos?
Maíra - Vamos trazer dois convidados externos 
para poder discutir e compartilhar este processo 
de institucionalização, de universidades Jesuítas 
e Comunitárias Católica. O professor Wanderley 
Chieppe Felippe, pró-reitor da extensão da PUC-
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-Minas, e a professora Veronica Maria Brayner 
de Oliveria Lira, da Universidade Católica de Per-
nambuco (UNICAP), são convidados. Eles esta-
rão presentes para falar um pouco sobre como 
a culturalização da educação universitária é re-
almente importante. A Vice- Reitoria Acadêmica 
conduzirá a discussão deste trabalho.

Quais projetos da Extensão Universitária serão 
exemplificados no primeiro dia?
Maíra - Vamos trazer também exemplos dessa 
grandiosidade, da Extensão Universitária da PUC-
-Rio, pelos projetos que foram contemplados no 
edital FAPERJ- Rocinha, o primeiro lançado pela 
fundação, e primeira vez relativa no âmbito de 
extensão Universitária. Muitos recursos foram 
envolvidos, nós tivemos sete projetos contem-
plados na PUC Rio. Vamos ter uma mesa para 
poder também trazer um pouco do que está sen-
do realizado nestes projetos, as convergências 
das pesquisas dos trabalhos. O nosso objetivo 
é que a comunidade da PUC-Rio possa assistir 
e interagir com estas apresentações e perceber 
as convergências dentro do que nós fazemos 
na Universidade e poder pensar novas redes a 
serem costuradas colaborações e contribuições. 

Como será a dinâmica de apresentações dos 
trabalhos?
Maíra - No dia 8 de junho, haverá a aber tura 
do seminário com uma apresentação no audi-
tório do RDC. Neste dia, haverá uma mesa com 
convidados externos e também uma transmis-
são, pelo Zoom, com os nossos convidados 
externos, que estarão em suas respectivas ci-
dades. No segundo dia, 10 de junho, nas salas 
do prédio Cardeal Leme, teremos apresentação 
dos trabalhos de ações de pesquisas e até ati-
vidades de ensino relacionados à extensão Uni-
versitária. Recebemos 21 trabalhos e vamos ter 
a exposição e apresentação deles com debates 

e moderadores de cada eixo temático. 

Quais são os eixos temáticos escolhidos para 
o Seminário?
Maíra - O seminário será baseado em cinco te-
mas:  questões urbanas e cidade; saúde, meio 
ambiente e sustentabilidade; tecnologia e ino-
vação; educação, cultura e arte; memória, lutas 
sociais e garantia de direitos. Vamos agrupar 
eles em três salas, onde vão ser apresentados 
presencialmente para o público e o mediador de 
cada uma das mesas. Depois, vamos fazer um 
fechamento, às 17h, no Auditório Padre José An-
chieta.  Na sala 118-L, o debate será em torno 
questões urbanas e cidade & saúde, meio am-
biente e sustentabilidade. Na 120-L, tecnologia 
e inovação & educação cultura e arte. Na 216-L, 
memórias lutas sociais e garantia de direitos. 

Por que que esses eixos foram escolhidos e 
quais que foram os mais abordados dos traba-
lhos que vocês receberam até agora?
Maíra - Os eixos foram traçados e pensados 
para abranger todo tipo de atuação da extensão 
universitária e em que áreas ela pode contribuir, 
como a Universidade pode colaborar com diver-
sas questões que enfrentamos hoje na socieda-
de, nosso mundo. Eles são muito interessantes, 
porque aqueles que se candidataram podem 
participar de mais de um eixo e, às vezes, eles 
estão interligados. Tivemos muitas propostas 
no eixo: memória, lutas sociais e garantias de 
direitos. Muitas delas vieram do centro de Ciên-
cias Sociais e do Centro de Teologia e Ciências 
Humanas. Mas, também, sabemos que existe 
um grande número de projetos de extensão no 
Centro de Tecnologia, e achamos que ainda não 
conseguimos chegar amplamente neste centro 
de departamentos para poder atrair a exposição 
destes trabalhos, desejamos futuramente fazer 
com que isto seja uma possibilidade.


