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20 DE JUNHO DE 2022

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, Engenha-
ria Civil, Engenharia Elétrica, Engenha-
ria 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, 
Jornalismo e Publicidade e Propa-
ganda)

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

CBA – Regularização de Débitos 2022.1
A partir do dia 20 de junho, começa o 1º período de Regularização de Débitos de 
2022.1. Os critérios, prazos e procedimentos de negociação poderão ser consulta-
dos no site da VRC (acesse aqui). Não serão realizadas negociações fora dos prazos 
estipulados.

PROUNI - Atualização de Bolsas 
De 20 a 24 de junho, os bolsistas ProUni matriculados no curso de Engenharia - de 
Produção/Elétrica/Mecânica/Química/Estudos de Mídia devem comparecer à se-
cretaria 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 (acesse aqui).

Trabalho Voluntário
Alunos de todos os cursos de graduação podem participar como voluntários no Tra-
balho Social desenvolvido por parceiros da respuc/VRC - Escola Dom Cipriano, Fun-
dação Casa Santa Ignez, União das Operárias de Jesus, Associação Saúde Criança 
Responder, NEAD e NEAM. São oportunidades em diversas áreas de conhecimento e 
podem ser consideradas como Atividade Complementar. Contato: 3527-1056

Felinos Universitários
O DoaPUC está arrecadando contribuições, até dia 30 de junho, para o grupo volun-
tário Felinos Universitários do Marquês, projeto que cuida dos gatos que habitam no 
campus. São aceitos ração, sachê, vermífugo (Vermivet ou Drontal), Lactobac Cat 
e solução anti pulga (Advocate, Revolution ou Frontline spray) para gatos. A doação 
pode ser entregue na CACC (Edifício Cardeal Leme, sobreloja, ao lado da Coordena-
ção de Educação Física). Para acompanhar o trabalho do Felinos Universitários do 
Marquês, é preciso enviar uma mensagem pelo e-mail: cacc@puc-rio.br ou whatsa-
pp: 2197628-1636 para receber resultados e informações da campanha.

Dia de Espiritualidade 
O Centro Loyola de Fé e Cultura organiza, no dia 25 de junho, o Dia da Espiritua-
lidade. O encontro busca proporcionar silêncio, escuta e partilha de experiências, 
e acontece no último sábado de todo mês. A atividade vai ocorrer das 9h às 18h 
e terá, no período da tarde, uma orientação e momento de reflexão sobre a Espi-
ritualidade Inaciana com o Vice-Reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Pedroso, SJ.

Inscrições dFuture
Estão abertas as inscrições para o Programa de Inovação Tecnológica (PIT)  do 
dFuture. Os participantes deste programa de formação e cocriação multidiscipli-
nar serão desafiados a desenvolverem soluções inovadoras explorando a nova 
Internet e suas possibilidades (Web3, Blockchain, Token Economy, NFTs, DeFi, 
DAO, Smart Contracts, Metaverso etc). O dFuture oferece infraestrutura diferen-
ciada, equipamentos, apoio de especialistas e bolsa de pesquisa para todos os 
participantes. Alunos de todas as graduações podem se inscrever por meio do 
link disponível no perfil de Instagram do ECOA PUC-Rio. Acesse.

Estágio em Design
O EducationUSA PUC-Rio abre vaga de estágio de Design, com carga horária de 
20 horas semanais. O candidato deve ter inglês avançado e conhecimento de 
Photoshop, Illustrator ou Indesign. O currículo deve ser enviado para rio.puc@
educationusa.org até o dia 28 de junho, com grade de horários e assunto ‘Vaga 
de Estágio de Design’.

Venda de Rifas
Alunos de engenharia química e representantes do capítulo estudantil AIChE PUC-
-Rio vendem rifas para participar das competições Chem-e-Car, Chem-e-Jeopardy 
e Poster Competition. Os prêmios serão um fone bluetooth JBL, um jantar no Outba-
ck ou um copo Stanley. Os eventos serão realizados no Ceará entre os dias 3 e 5 de 
agosto. Cada rifa custa 5 reais, e o dinheiro arrecadado será usado com passagens, 
inscrição, hospedagem e alimentação. Para entrar em contato, acesse o instagram 
@aichepurio, o e-mail aichepucrio@gmail.com, ou fale com um dos membros: 
Priscila Carvalhais (21) 97033-7320 ou Pedro Chatack (21) 98880-5634.

2020.2
Dia 9/7 (sábado)
9h•Ciências Biológicas, Ciência da 
Computação, Engenharia da Computa-
ção e Física
10h•Engenharia Ambiental, Enge-
nharia Civil, Engenharia de Controle e 
Automação, Engenharia Elétrica, Enge-
nharia de Materiais e Nanotecnologia, 
Engenharia 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, 
Jornalismo e Publicidade e Propa-
ganda)

2021.1
Dia 23/7 (sábado)
9h•Ciências Biológicas, Ciência da 
Computação, Engenharia da Computa-
ção, Sistemas de Informação e Química
10h•Ciências Econômicas 2020.2 e 
2021.1
11h•Engenharia de Produção

Dia 24/7 (domingo)
9h•Psicologia e Teologia
10h•Design
11h•Engenharia Ambiental, Engenharia 
Civil, Engenharia de Controle e Automa-
ção, Engenharia Elétrica, Engenharia de 
Materiais e Nanotecnologia, Engenharia 
Mecânica, Engenharia de Petróleo e 
Engenharia Química

Dia 30/7 (sábado)
9h•Ciências Sociais 2020.2 e 2021.1, 
Geografia, História e Relações Interna-
cionais
10h•Arquitetura e Urbanismo, Artes 
Cênicas, Letras e Pedagogia
11h•Direito (diurno e noturno)

Dia 31/7 (domingo)
9h•Administração
10h•Comunicação Social (Cinema, 
Jornalismo e Publicidade e Propaganda)

A foto de turma dos alunos formados 
em 2020.1/2020.2/2021.1 será pro-
duzida nos Pilotis do Edifício Kennedy, 
nas datas e nos horários mencionados 
a seguir.

Orientações para o dia da foto da tur-
ma no site (clique aqui).

ILUSTRAÇÃO: FREEPIK

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/prouni/index.html#renovacao
https://www.instagram.com/ecoa_pucrio/
www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/ceic/formatura/formatura2020.html
https://storyset.com/education
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Treinamento on-line
A Divisão de Bibliotecas e Documentação (DBD) promoverá, no dia 21 de junho, às 
14h e 15h, respectivamente, treinamentos a distância em dois serviços da Elsevier: 
ScienceDirect & Mendeley. ScienceDirect é a plataforma líder de textos completos 
de literatura científica revisada por pares que contém mais de 4 mil periódicos e 39 
mil títulos de livros publicados pela Elsevier. A Mendeley é um gestor de referên-
cias gratuito que apoia no armazenamento, organização e compartilhamento de 
documentos e referências contidos em uma biblioteca pessoal. Com os plugins 
- Mendeley Cite-O-Matic & Mendeley Cite - é possível inserir citações e a lista de 
referências em diferentes estilos para apoiar na escrita científica. Veja os links para 
os treinamentos na página da Agenda PUC Urgente. 

Alemão para Principiantes
O Departamento de Letras oferece a disciplina Alemão 1 (LET 1501) para alunos 
de todos os cursos da PUC-Rio. Não é necessário realizar o Teste de Nivelamento. 
Informações: graduacao-letras@puc-rio.br.

13h. Palestra. Tema: Algumas Histórias do Juquery. Palestrantes: professoras Maria Helena 
Zamora (Departamento de Psicologia) e Kenia Maia (Departamento de Psicologia) e Daniel 
Navarro (jornalista e escritor). Organização: Departamento de Psicologia. Transmissão aqui.

SEGUNDA-FEIRA, 20

14h. Treinamento on-line. Tema: ScienceDirect - Plataforma líder de textos completos de litera-
tura científica com mais de 4 mil periódicos e 39 mil títulos de livros publicados pela Elsevier. 
Organização: Biblioteca. Mais Informações -  bcentral@dbd.puc-rio.br. Inscrição (clique aqui).

15h. Treinamento on-line. Tema: Mendeley - Gestor de referências gratuito com armazena-
mento, organização e compartilhamento de documentos/referências. Organização: Biblioteca. 
Organização: Biblioteca. Mais Informações -  bcentral@dbd.puc-rio.br. Inscrição (clique aqui).

17h. Notícias Teológicas. Tema: A Intuição Mística em Carl Gustav Jung. Palestrante: Maria 
José Caldeira do Amaral (Coordenadora do grupo de pesquisa “A Experiência Mística e o Co-
nhecimento” do LABOPUCSP). Mediador: Bruno Pinto de Albuquerque (Doutorando em Ciên-
cia da Religião PPCIR/UFJF). Organização: Cátedra Carlo Maria Martini – CTCH. Transmissão 
pelo YouTube da Cátedra Carlo Maria Martini ou pelo Zoom (acesse aqui). ID da reunião: 942 
5153 2848. Senha de acesso: 482953

TERÇA-FEIRA, 21

19h. Webinar.  Tema: Como revolucionar a Gestão da Experiência do Cliente?. Palestrantes: 
Andrei Golfeto (Mentor de Startups no Tecnopuc) e Juliana Cândido (Phd em Administração). 
Organização: IAG PUC-Rio. Inscrição aqui.

  QUARTA-FEIRA, 22

8h. Congresso “10 anos depois do Rio+20: A Nossa Casa ainda está em ruínas”  - Francis-
canos e a Igreja do Rio de Janeiro na Agenda Socioambiental. Tema: Feira de Economia So-
lidária Dom Hélder Câmara. Organização: Departamento de Teologia e SEFRAS - Ação Social 
Franciscana. Local: Pilotis da Ala Kennedy. 

9h. Congresso “10 anos depois do Rio+20: A Nossa Casa ainda está em ruínas”  - Fran-
ciscanos e a Igreja do Rio de Janeiro na Agenda Socioambiental. Encontro. Tema: Mística 
Inter-Religiosa - Momento ecológico com a professora Ana Branco (Departamento de Artes e 
Design). Organização: Departamento de Teologia e SEFRAS - Ação Social Franciscana. Local: 
Pilotis da Ala Kennedy.

11h. Aula Aberta. Palestrante: Valentinna Busca (Head de projetos na LiveMode - Prospecção 
e atendimento na Final Level - Gestão de projetos na Turner/Esporte Interativo). Mediador: 
professor Luiz Leo (Departamento de Comunicação). Disciplina: Marketing Esportivo. Organi-
zação: Departamento de Comunicação. Presencial na Sala 102-K.

  QUINTA-FEIRA, 23

8h. Congresso “10 anos depois do Rio+20: A Nossa Casa ainda está em ruínas”  - Francis-
canos e a Igreja do Rio de Janeiro na Agenda Socioambiental. Aula Aberta. Tema: “10 anos 
depois do Rio+20: A Nossa Casa ainda está em ruínas”. Palestrantes: professora Moema 
Miranda (Instituto Teológico Franciscano (ITF) de Petrópolis (RJ) e parte da coordenação na-
cional do Sinfrajupe - Serviço Interfranciscano de Justiça Paz e Ecologia), professor Felipe 
Milanez (jornalista, Universidade Federal da Bahia), Frei Rodrigo Péret (coordenador da CPT 
Triângulo Mineiro, é membro da ONG Franciscans International), Alexandre Anderson de Sou-
za (pescador artesanal da Ahomar - Associação de Homens e Mulheres do Mar da Baía de 
Guanabara), Frei Marx dos Reis (diretor-secretário e responsável pela articulação política e 
eclesial do Serviço Franciscano de Solidariedade  - SEFRAS) e Monsenhor Manangão (Vigário 
Episcopal da Caridade Social da Arquidiocese Metropolitana do Rio de Janeiro, assessor da 
Pastoral Arquidiocesana do Meio Ambiente). Organização: Departamento de Teologia e SE-
FRAS - Ação Social Franciscana. Local: Auditório Anchieta.

15h. Terceira live da Programação dos 50 anos da Faculdade Eclesiástica PUC-Rio. Tema: A 
Pesquisa produzida pela Faculdade Eclesiástica (Pós, Revistas, Série Teologia PUC-Rio etc). 
Palestrantes: professores Maria Clara Bingermer (Coordenadora da Cátedra Carlo Maria Mar-
tini), padre Abimar (coordenador da Cultura Religiosa). Organização: Departamento de Teolo-
gia. Link do Zoom. ID da reunião: 958 3561 6694. Senha de acesso: 766284

  SEXTA-FEIRA, 24

8h. Tema: “10 anos depois do Rio+20: A Nossa Casa ainda está em ruínas”  - Franciscanos 
e a Igreja do Rio de Janeiro na Agenda Socioambiental. Reunião estratégica com formadores 
de opinião. Presencial no Convento Santo Antônio, Largo da Carioca - Centro, RJ. 

9h. Dia da Espiritualidade. Tema: Reflexão sobre a Espiritualidade Inaciana. Orientação: Vice-
-Reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Pedroso, S.J (à tarde). Organização: Centro Loyola de Fé 
e Cultura.  Presencial no Centro Loyola de Fé e Cultura. Inscrições aqui.

  SÁBADO, 25

8h30. Tema: “10 anos depois do Rio+20: A Nossa Casa ainda está em ruínas”  - Francisca-
nos e a Igreja do Rio de Janeiro na Agenda Socioambiental. Caminhada Ecológica. Presencial. 
Local: Rocinha. Ponto de encontro: Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Estrada da Gá-
vea, 445 – Rocinha.

  DOMINGO, 26

AGENDA  DA SEMANA

Concursos para Professor
DAU • O Departamento de Arquitetura e Urbanismo abriu processo de sele-
ção para contratação de Professor Assistente - 40h semanais com dedicação 
integral, com início de atividades previsto para março de 2023.  A seleção se 
enquadra na política de Ação Afirmativa do DAU PUC-Rio, e a vaga está exclu-
sivamente destinada a candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) ou indíge-
nas. A inscrição deverá ser realizada por correio eletrônico até 15 de agosto de 
2022. Clique para saber mais.
DEQM • O Departamento de Engenharia Química e de Materiais (DEQM) está com 
processo seletivo aberto para a contratação de professor do quadro principal, para 
a área de Materiais e Nanotecnologia, com ênfase em Materiais para Energia. Os 
interessados devem enviar a documentação ao e-mail deqm@puc-rio.br, especi-
ficando o assunto “PROCESSO SELETIVO DOCENTE DEQM – MATERIAIS PARA 
ENERGIA” até o dia 7 de julho. O processo seletivo inclui envio da documentação e 
entrevista com a comissão de seleção, com apresentação de projeto de pesquisa e 
prova didática. Os detalhes podem ser conferidos no link. 

VBA para Excel
Data: 1 a 31 de agosto
Aulas: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 504 (a primeira no ato da matrícula) ou em 10 parcelas 
no cartão de crédito.

As Palavras e as Coisas de Michel Foucault: Origens, Descobertas e Ressonân-
cias Contemporâneas
Data: 4 de agosto a 24 de novembro 
Aulas: Quintas-feiras, das 19h às 21h
Valor: Quatro parcelas de R$ 256 (a primeira no ato da matrícula) ou em 10 parcelas 
no cartão de crédito.

Deep Learning em Python
Data: 3 de agosto a 30 de novembro 
Aulas: Quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Quatro parcelas de R$ 607 (a primeira no ato da matrícula) ou em 10 parcelas 
exclusivamente no cartão de crédito. 

Direito de Família e Sucessório no Direito Imobiliário
Data: 3 de agosto a 14 de setembro
Aulas: Quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 397 (a primeira no ato da matrícula) 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

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://bit.ly/3x0IsdW
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_zoT_QyqPTKOiAou2behttps://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_zoT_QyqPTKOiAou2beC-DAC-DA
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_zoT_QyqPTKOiAou2behttps://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_zoT_QyqPTKOiAou2beC-DAC-DA
https://puc-rio.zoom.us/j/94251532848?pwd=N2ZTR1pVNUluZkZyd21HajJmdklJdz09
https://bit.ly/webinarIAG42y
https://puc-rio.zoom.us/j/95835616694?pwd=bG1sRWJHd3NQLzhLZURpNGlmMkh0Zz09
https://forms.gle/fB4E5cJo8Uvn7HRo6
https://docs.google.com/document/d/1UN2OYlgTfUzxEu7M3iAZg_JXnxsnKbM6Z_aeay0ISJ8/edit
http://www.deqm.puc-rio.br/wp-content/uploads/2022/05/PROCESSO-SELETIVO-PARA-PROFESSOR-QP-DEQM-vers%C3%A3o-final-31-05.pd
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ENTREVISTA // 
Jorge Biolchini e Agnes Bueno

Porque o Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde (CCBS) optou por criar o curso de nu-
trição?
Jorge Biolchini - A alimentação de qualidade é 
um dos pilares fundamentais da promoção de 
saúde e bem-estar do ser humano e de toda a 
sociedade, em todas as faixas etárias. Oferecer 
educação de qualidade em prol da vida é um 
eixo central da missão da PUC-Rio, por meio 
do trinômio pesquisa, ensino e extensão, com 
suas ações voltadas para produzir e propagar 
o saber que contribua para o crescimento e o 
enriquecimento da sociedade. Os processos 
relativos à alimentação têm inúmeros e cres-
centes impactos ambientais e sociais, da es-
fera local à planetária. O campo profissional da 
Nutrição vem se expandindo em diversas áreas 
de atuação e setores produtivos, e vem cres-
cendo continuamente em demanda de profis-
sionais altamente qualificados para suprir essa 
ampliação das necessidades socioambientais. 
As ciências da nutrição estão relacionadas 
a nove dos 17 Objetivos da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Nessa 
perspectiva, o perfil do egresso da graduação 
em Nutrição está embasado na interdisciplina-
ridade da formação de uma multi competência 
técnica, ética e socioemocional.

Por que a profissão nutricionista é uma das 
mais promissoras do século?
Agnes Bueno - Nutricionista é uma profissão 
recente que sempre foi tida como profissão 
do futuro. Mas, o futuro chegou e o nutricio-
nista está envolvido em todas as áreas que se 
referem à alimentos. O alimento é nosso com-
bustível vital. As pessoas não vão deixar de se 
alimentar jamais, quer dizer, o profissional nutri-
cionista terá sempre campo de trabalho seja na 
área clínica, na área industrial, na área de saúde 
pública e até mesmo em setores do governo. 
Ultimamente, com a pandemia, a noção de pre-
venção de doenças e promoção de saúde atra-
vés dos alimentos vem crescendo e a nutrição 
ganhou destaque no aumento da imunidade e 
no cuidado com a obesidade, considerada fator 

de risco para COVID-19 e também para todas 
as doenças crônicas. As indústrias alimentícias 
e empresas que produzem alimentos buscam a 
expertise do nutricionista para criar produtos e 
alimentos mais saudáveis. Também vemos os 
setores de nutrição esportiva, nutrição em ma-
rketing e nutrição em estética crescendo cada 
vez mais.

Quais requisitos são esperados dos alunos de 
nutrição. Quais as afinidades podem levar o 
estudante a escolher o curso?
Agnes Bueno - Espera-se que o aluno se iden-
tifique com a área da saúde porque o reflexo do 
trabalho do nutricionista é promover a alimen-
tação saudável. Além disso, ele também terá 
acesso às áreas diferenciadas como a admi-
nistração, educação, empreendedorismo, sus-
tentabilidade, e também a comunicação, pois o 
nutricionista pode ser um formador de opinião 
em relação à alimentação.

Em que áreas o profissional pode atuar? 
Agnes Bueno - Área clínica, esportiva, saúde 
coletiva, alimentação coletiva, indústrias, ma-
rketing, buffet e eventos, restaurantes, hotéis, 
comissárias (alimentação oferecida em aviões, 
navios)

Como será o curso, quais as disciplinas e 
quais equipamentos o aluno terá à disposi-
ção para cursar nutrição na PUC-Rio? 
Agnes Bueno - Será um curso com integra-
ção com outras áreas do conhecimento como 
os cursos de Química, Biologia, Psicologia, 
Administração, Informática e Marketing com 
disciplinas teóricas com mentoria e práticas. 
O aluno terá na sua formação, acesso a labo-
ratórios de bromatologia e tecnologia de ali-
mentos, laboratório de avaliação de composi-
ção corporal, laboratório de processamento de 
alimentos com práticas em gastronomia con-
temporânea. A PUC- Rio tem a possibilidade 
de oferecer ao aluno também a participação 
em outros cursos internacionais através dos 
inúmeros convênios que já possui.

O Concurso Vestibular PUC-Rio 
2023 terá uma novidade: o curso de 
graduação em Nutrição. O propósito 
é promover uma ampla e sólida 
formação técnica, social e cidadã 
de profissionais nutricionistas com 
competências interdisciplinares, 
criativas, científicas, tecnológicas, 
humanas, críticas, reflexivas, gestoras 
e éticas. A graduação terá nove 
períodos com estrutura curricular que 
envolverá parcerias com os cursos 
do Centro de Teologia e Ciências 
Humanas, Centro de Ciências Sociais, 
Centro Técnico Científico e Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde. 
Entre os docentes haverá biólogos, 
psicólogos, químicos, sociólogos, 
teólogos e administradores. O curso 
vai combinar aulas teóricas e aulas 
práticas e os alunos terão acesso 
a uma ação de mentoria a fim de 
estimular a criatividade, a reflexão, 
o empreendedorismo e a vontade de 
contextualizar o conhecimento na prática 
profissional e na contribuição científica. 
O Diretor do Departamento de Medicina, 
Jorge Biolchini, e a Coordenadora da 
Graduação em Nutrição, Agnes Bueno, 
falam da importância dessa proposta 
para a Universidade, para a sociedade 
e para o aluno. As inscrições para o 
Concurso Vestibular serão iniciadas em 
agosto, e as provas serão realizadas 
nos dias 13 e 14 de outubro. As aulas 
começarão em 2023.

PUC-Rio terá
graduação 
em Nutrição

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.
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ENVIE UM ABRAÇO A ALGUÉM.ENVIE UM ABRAÇO A ALGUÉM.

       Como
participar:

Abra espaço no seu armário: separe roupas, gorros, meias, casacos e mochilas. 

Pegue alimentos não perecíveis na dispensa. E corra para o abraço.

Deposite a sua doação nos pontos de coleta: Pilotis da PUC-Rio 

(prédio Kennedy) e DCE (na Vila dos Diretórios).
2
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A Pastoral do Povo da Rua irá higienizar o material 
arrecadado, preparar as quentinhas
de alimentos e fazer a distribuição
para a população necessitada.

A Campanha Dar Calor é um Gesto de Amor está arrecadando roupas e alimentos para pessoas 
em situação de rua durante todo o inverno.

O professor Danilo Marcondes de Souza 
Filho, do Departamento de Filosofia, 
assumiu como Coordenador Central de 
Pós-graduação e Pesquisa em substituição 
ao professor Paulo César Duque Estrada, 
que deixou o cargo após mais de 10 anos 
na função. Além do cargo de Coordenador 
de Internacionalização da PUC-Rio, 
Marcondes é professor nos cursos de 
graduação em Filosofia da Linguagem e 
pós-graduação em Filosofia Moderna, e 
pesquisa temas como “A retomada do 
Ceticismo Antigo no Período Moderno” e 
“Por um Método de Análise de Atos de Fala 
Indiretos”, atua também na área de ética 
aplicada com palestras, consultorias, e 
produz artigos para jornais.

ENTREVISTA // Danilo Marcondes de Souza Filho

GABRIELA AZEVEDO

O que os programas de pós-graduação e a pes-
quisa significam para a produção acadêmica da 
PUC-Rio?
Danilo Marcondes de Souza Filho: A produção 
acadêmica e a pesquisa estão muito ligadas à pós-
-graduação, mesmo que também exista produção 
acadêmica na graduação, pelos trabalhos que são 
feitos pelos alunos, mas está principalmente atrelada 
à pós-graduação que deixa sua marca na PUC.

Os programas de pós-graduação são uma marca 
da PUC-Rio. Como a Universidade mantém este ní-
vel de excelência?
Danilo: Bom, ela mantém com projetos, principal-
mente no CTC, mas também em outros departa-
mentos. Existem muitos projetos financiados, e isto 
é muito importante, e também temos projetos apoia-
dos por bolsas, embora no atual governo estas bol-
sas têm diminuído muito e está sendo muito difícil. 

Apesar disto tudo, estamos esperando dias melhores 
e tentando manter a qualidade. 

Quais as metas e os desafios que a Pós-Graduação 
da PUC-Rio deve atingir nos próximos anos?
Danilo: Nós temos um processo de avaliação da pós-
-graduação terminando agora. Algo que já sabemos, 
embora seja informal, é que os resultados são muito 
bons, então pretendemos no mínimo manter a situa-
ção atual. Queremos também aumentar a avaliação 
dos cursos que ainda têm uma avaliação um pouco 
mais baixa, ainda que sejam muito poucos. Além dis-
so, queremos desenvolver a pós-graduação em nos-
sos novos cursos. Tivemos agora uma novidade que 
foi a aprovação do doutorado profissional no IAG, que 
é um pioneirismo para a PUC, já que existem muito 
poucos no Brasil, e faz todo sentido porque o projeto 
é muito bom. Acreditamos que este projeto vai signi-
ficar ainda mais um pioneirismo da pós- graduação.  

Um novo coordenador para
a pós-graduação da PUC-Rio
POR LUANNA LINO


