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8 DE AGOSTO DE 2022

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA
CBA – Regularização de Débitos 2022.1
Entre os dias 8 e 10 de agosto, serão realizados os atendimentos presenciais 
do terceiro e do último período de Regularização de Débitos de 2022.1. Os 
critérios, prazos e procedimentos de negociação poderão ser consultados no 
site da VRC. Não serão realizadas negociações fora dos prazos estipulados.

ProUni - Reunião de Acolhida aos Calouros
Ocorrerá no dia 10 de agosto, às 15h, no Auditório Carlos Alberto Del 
Castillo (RDC), a recepção aos alunos ProUni ingressantes em 2022.2. 
Neste encontro de boas-vindas, os alunos serão acolhidos e orientados 
sobre as oportunidades que a universidade poderá lhes proporcionar, 
além das normas de manutenção da bolsa. Estará presente o Reitor da 
PUC-Rio, Padre Anderson Antonio Pedroso, S.J.

FESP - Reunião Informativa (Inscrição 2022.2)
Os alunos com bolsa 100% tipo FILANTRÓPICA ou PROUNI, que deseja-
rem se inscrever no programa de permanência estudantil (FESP), devem 
comparecer à Reunião Informativa que ocorrerá no dia 11 de agosto, 
quinta-feira, às 10h30 ou no dia 12 de agosto, sexta-feira, às 14h, no 
Auditório Carlos Alberto Del Castillo (RDC). O aluno deverá escolher o 
horário que não comprometa suas atividades acadêmicas.

VESTIBULAR 2023
As inscrições do Vestibular PUC-Rio 2023 estão 
abertas até 12 de setembro. Para ingressar na 
Universidade, são aceitas três modalidades: os 
resultados obtidos nas provas presenciais do 
Vestibular 2023; o aproveitamento do resultado 
obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) realizado em um dos anos entre 
2018 e 2022 (ENEM 2018 a ENEM 2022); ou o 
aproveitamento do resultado obtido pelo candidato 
em um dos Exames Internacionais – Abitur, Bac 
(Baccalauréat Général) ou IB Diploma (International 
Baccalaureate Diploma Programme). O novo curso 
de Nutrição, que vai funcionar a partir de 2023, 
também vai fazer parte do concurso.

A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrá-
tico de Direito será lida na PUC-Rio, durante o encontro Pilotis pela De-
mocracia, no dia 11 de agosto, às 11h, nos pilotis da Ala Kennedy do 
Edifício da Amizade. A manifestação é organizada pela Associação de 
Docentes (ADPUC-Rio), Associação de Funcionários (AFPUC), além de 
associações e coletivos representativos da sociedade, e faz parte de um 
movimento nacional pela democracia.

PILOTIS PELA DEMOCRACIA

AULAS DE MOODLE
No dia 8 de agosto, a Coordena-
ção Central de Ensino a Distância 
vai ministrar Oficinas Básicas de 
Moodle em dois horários para alu-
nos da PUC-Rio. Os encontros se-
rão on-line às 11h e às 17h. Mais 
informações na página da CCEAD.

CAPOEIRA
As aulas de capoeira da PUC-Rio 
são realizadas no subsolo do Gi-
násio da Universidade, às segun-
das, quartas e sextas-feiras, das 
12h às 13h, e das 19h às 21h. A 
oficina é ministrada pelo Mestre 
Camurça. Para obter mais infor-
mações, entre em contato pelo te-
lefone  982853079 ou pelo e-mail 
leni@puc-rio.br.

DISCIPLINA 2022.2
O Departamento de Letras da PUC-
-Rio oferece a disciplina Lingua-
gem, Raça e Gênero: Discussões 
e Intersecções, código LET2662, 
no segundo semestre de 2022. As 
aulas, que serão ministradas pela 
professora Liliana Bastos e pelas 
doutoras em Estudo da Linguagem 
Etyelle Araújo e Naomi Orton,  ocor-
rerão às terças-feiras, de 16h a 19h.

COPA MUNDIAL DE FOTOGRAFIA
A 5ª Copa Mundial de Fotografia Universitária está recebendo inscri-
ções. A competição aborda temas como Direitos Humanos, tradições, 
valores sociais e tem como objetivo expor o talento dos estudantes. No 
último evento, 3.531 fotografias de 226 universidades de 22 países dis-
putaram o prêmio. Mais informações sobre como participar e o prazo 
de entrega no link.

RODRIGO ALVAREZ
O jornalista e escritor Rodrigo Alva-
rez proferirá uma palestra, no dia 12 
de agosto, às 13h, na Ala Kennedy, 
na sala 102-K. A conversa, mediada 
pelo professor Leonel Aguiar, coor-
denador de graduação do Departa-
mento de Comunicação, abordará o 
mais novo livro do escritor O Can-
didato, além de temas como telejor-
nalismo, livro-reportagem, biografia, 
literatura e jornalismo.
 
EMPREENDEDORISMO
DE IMPACTO
Estão abertas as inscrições para 
o 3º ciclo do Programa de Em-
preendedorismo de Impacto (PEI) 
do Instituto Gênesis PUC-Rio, re-
alizado em parceria com a Coor-
denação de Ensino de Empreen-
dedorismo e Inovação e apoiado 
pela FAPERJ. O projeto tem como 
objetivo desenvolver uma mentali-
dade empreendedora e incentivar 
iniciativas que tenham impacto 
socioambiental. O PEI ocorrerá 
remotamente e é composto por 
cinco etapas, e a primeira e a se-
gunda fase são eliminatórias. Para 
obter mais informações sobre as 
etapas e participar, clique aqui.

CRIAÇÃO INTERDISCIPLINAR
Estão abertas as inscrições para o InterCriar, Edital Interdisciplinar 
de Criação e Inovação destinado a grupos de alunos da gradua-
ção, que sejam de, no mínimo, dois Centros diferentes. O objetivo 
é estimular o trabalho interdisciplinar para o desenvolvimento de 
um produto, aplicativo, serviço ou processo, que apresente solu-
ções, benefícios e reflexões de valor para a sociedade. O tema da 
primeira edição é Cidades Inteligentes, Inclusivas e Sustentáveis. 
Os grupos devem apresentar propostas inovadoras, em, no má-
ximo, 4 páginas, indicando a tutoria de pelo menos um professor. 
Os grupos interdisciplinares selecionados vão receber orientação 
acadêmica e apoio financeiro. Mais informações no edital (clique 
aqui). Para inscrições, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/bolsas_regularizacao.html
https://ead.puc-rio.br/loginccead/
http://ffiel.com/universidad
https://genesispucrio.wixsite.com/peipucrio?fbclid=IwAR2p4ImTcKvmfK9HiG6NBItLzZ45iISi1XF2efigA4F8iHdGm0sjhX6bKPg
http://intercriar.usuarios.rdc.puc-rio.br/_intercriar2022/index.php/edital/
http://intercriar.usuarios.rdc.puc-rio.br/_intercriar2022/index.php/edital/
http://intercriar.usuarios.rdc.puc-rio.br/formularios/1/
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PUC-Rio elabora guia sobre Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais

A Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) completa dois 
anos de plena vigência em agosto. 
Ao longo desses 24 meses, foi 
estabelecido que as empresas 
devem tratar as informações 
pessoais coletadas de usuários 
com segurança, privacidade e 
transparência. Na PUC-Rio, todos 
são responsáveis pelo uso e 
divulgação de dados pessoais, 
incluindo alunos, professores 
e funcionários. Por isso, a 
Diretora do Departamento de 
Direito e membro do Conselho 
Nacional de Proteção de Dados, 
professora Caitlin Sampaio 
Mulholland, do Departamento de 
Direito, e o Coordenador Central 
de Planejamento e Avaliação 
Acadêmica, professor Marco 
Antonio Casanova, do Departamento 
de Informática, desenvolveram o 
guia de boas práticas sobre a LGPD. 
O documento reúne informações 
sobre os conceitos das leis e sugere 
recomendações sobre as condutas 
que toda a comunidade PUC-Rio 
deve ter para resguardar esses 
dados. A produção e  a campanha 
de divulgação foram elaboradas 
pela agência.com/comunicar e o 
documento estará disponível a partir 
do dia 8 de agosto.

Quais informações são consideradas dado 
pessoal e qual a importância de preservar 
estes elementos?
Caitlin Mulholland: Dado pessoal é toda infor-
mação que permite identificar, diretamente ou 
indiretamente, uma pessoa. Elementos como 
nome, número de CPF e telefone, e-mail, en-
dereço fixo, local e data de nascimento, raça, 
orientação sexual, dados de saúde e biometria 
são considerados dados pessoais valiosos. 
A proteção destas informações proporciona 
a cada pessoa o poder de controlar a própria 
informação pessoal, mesmo ela sendo arma-
zenada, processada ou transmitida por terceiro. 

Qual o fator determinante para as pessoas 
exporem os dados pessoais?
Caitlin: Em nossa conduta, organizações fa-
zem levantamentos de dados para obter lucro 
e controle dos indivíduos, e nós naturalizamos 
conceder nossos dados pessoais a essas pes-
soas. Diante disso, é necessário que ocorra 
uma transformação cultural aliada à legislação. 
Algumas formas de informar a sociedade sobre 
a importância de preservar os dados pessoais 
são anúncios nas mídias, a inclusão do debate 
em jornais e a criação de cartilhas como o guia 
de boas práticas desenvolvido pela agência. A 
LGPD, mais do que sanções, propõe mudanças 
culturais no tratamento de dados pessoais. 

Afinal, do que se trata a lei?
Casanova: A Lei Geral de Proteção de Dados 
tem como objetivo proteger as informações 

ENTREVISTA // MARCO ANTONIO  
CASANOVA E CAITLIN MULHOLLAND

pessoais dos usuários de serviços. Ela entrou 
em vigor em agosto de 2020, apesar de parte 
dela ter sido desenvolvida em 2018, e agora, 
neste mês, a lei também determina penaliza-
ções em caso de vazamento ou má utilização 
das informações, garantindo um maior respal-
do para as pessoas. Ela determina qual o pro-
cesso correto para a coleta e utilização dos da-
dos. No fundo, a lei é bastante simples: guarde 
direitinho os seus dados e os dos outros. 

Qual a relação da PUC-Rio com a legislação? 
Caitlin: Com essa lei, todas as pessoas que 
fazem tratamento de dados, desde coleta até 
exclusão, devem ter deveres e obrigações. 
Ou seja, qualquer um que faça o exercício de 
mexer com dados pessoais está sob essa lei, 
inclusive a PUC-Rio.
Casanova: A Universidade abriga uma enorme 
quantidade de dados, a Diretoria de Admissão e 
Registro (D.A.R.) é uma espécie de cartório, são 
ao menos 3 mil funcionários contratados, fora 
os efetivados e alunos. Algumas ações no dia a 
dia da Universidade infringem a preservação dos 
dados pessoais e passam despercebidas por 
nós. Um exemplo é quando um servidor envia 
um mesmo e-mail para várias pessoas e, sem 
malícia, de repente, está divulgando o endereço 
de e-mail de várias pessoas de uma só vez. Nós 
já temos recursos que inviabilizam esse tipo de 
ação e não vamos mais compactuar com essa 
cultura, a comunidade precisa saber que aque-
les dados estão sendo armazenados correta-
mente e que eles têm direito decorrente da lei.

POR GIOVANNA DE LUCA
GIOVANNA DE LUCA

Qual o propósito do guia de boas práticas? 
Marco Antonio Casanova: O guia de boas 
práticas é um documento digital, que qualquer 
um pode ter acesso, e, basicamente, resume e 
objetifica a lei. Nele, é possível encontrar infor-
mações sobre os conceitos da LGPD. São con-
cepções pequenas, porém, importantes para o 
entendimento. Dentre as ideias estão: quem é 
o titular de dados, conceito de dado pessoal , 
quem é o agente de tratamento, qual é a função 
da PUC-Rio e quais os cuidados que as pesso-
as da Universidade devem ter diante da preser-
vação de dados pessoais. 

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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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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CURSOS DE EXTENSÃO
Os Clássicos da Literatura e Outras Artes
Data: 13 de agosto a 26 de novembro 
Horário: sábados, das 10h às 12h
Valor: 4 parcelas de R$ 221 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

Mediação e público infantil em museus
Data: 18 de agosto a 22 de outubro
Horário: Aulas síncronas nos sábados 20 de agosto e 22 de outubro, 
das 9h30 às 11h. Atividades assíncronas disponíveis às quintas-feiras 
no Moodle. 
Valor: 3 parcelas de R$ 220 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

O Problema do Mal: dos primórdios da civilização à 
contemporaneidade
Data: 25 de agosto a 15 de dezembro
Horário: quintas-feiras, das 19h30 às 22h30 
Valor: 4 parcelas de R$ 372 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

OPORTUNIDADES

Departamento de Direito
A Coordenação de Informática e Multimídia do Departamento de 
Direito da PUC-Rio abriu processo de seleção para estágio, com 
bolsas de desconto na mensalidade. Estão aptos estudantes de 
Design, Artes, Letras e Comunicação Social. O currículo pode ser 
enviado até o dia 19 de agosto pelo e-mail infojur@puc-rio.br. 

Laboratório Engenharia
O Laboratório de Visão Computacional (LVC) do Departamento 
de Engenharia Elétrica, em parceria com o Instituto Tecgraf, está 
com inscrições abertas para atuação em projeto patrocinado so-
bre aplicação de métodos de aprendizado profundo para análise 
de imagem. As vagas são destinadas a alunos de pós-graduação 
do CTC que recebem bolsa de fomento de órgãos governamen-
tais. Para participar, é necessário entrar em contato com o pro-
fessor Raul Feitosa através do e-mail Raul@ele.puc-rio.br.

BCG On Campus PUC-Rio
Representantes da BCG (Boston Consulting Group) farão uma 
palestra sobre a empresa, a carreira em consultoria e o processo 
seletivo para estágio no dia 10 de agosto, às 19h, no auditório do 
IAG. Dia 10 de agosto é também o último dia para inscrição no 
processo seletivo para estagiar na BCG. Inscrição na palestra e 
informações sobre o estágio acesse aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
http://www.on.bcg.com/PUC-Rio22
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LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
BATE-PAPOS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

SEGUNDA-FEIRA 8
11h. Oficina básica do Moodle para alunos. Organização: CCEAD. Acesse aqui.

17h. Oficina básica do Moodle para alunos. Organização: CCEAD. Acesse aqui.

QUARTA-FEIRA 10
13h30. Encontro virtual. Gênesis de Portas Abertas. Palestrante: Clarice 
Martuscello (Coordenadora da Incubadora Gênesis). Organização: Institu-
to Gênesis PUC-Rio. Plataforma Zoom. Acesse aqui o link para inscrição.
 
17h. Aula Magna On-line. Organização: Programa de Empreendedorismo 
de Impacto (PEI). Palestrantes: empreendedores e investidores do setor 
de Negócios de Impacto Socioambiental, professores e coordenadores 
do PEI. Para participar basta se inscrever no site do programa. Para 
conhecer detalhes das etapas e para inscrições no PEI, acesse o link do 
site oficial aqui.

QUINTA-FEIRA 11
11h. Encontro presencial Pilotis pela Democracia. Tema: Leitura da 
Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrá-
tico de Direito. Organização: Associação de Docentes (ADPUC-Rio), 
Associação de Funcionários (AFPUC), além de associações represen-
tativas da sociedade e de coletivos. Local: Pilotis da Ala Kennedy do 
Edifício da Amizade. 
 
12h45. Palestra presencial. Tema: A Favela e o direito à cidade. Palestran-
tes: professora Sarah Silva Telles (Departamento de Ciências Sociais), 
geógrafo Antonio C. Firmino (fundador do  Museu Sankofa) e a deputada 
estadual Mônica Francisco (PSOL – RJ). Organização: Centro Acadêmico 
de Ciências Sociais. Local: Anfiteatro Junito Brandão. 

SEXTA-FEIRA 12
13h. Palestra presencial. Tema: Jornalismo e literatura. Palestrante: Ro-
drigo Alvarez (jornalista e escritor). Organização: Departamento de Co-
municação. Sala 102-K, Ala Kennedy.

  SEGUNDA-FEIRA, 8
MEU PRIMEIRO DIA NA PUC

CCS, CCBS e CTCH
13h30.  Boas Vindas e Acolhida. Ginásio.

CTC
9h. Café da Manhã. Auditório padre José de Anchieta. 
10h. Boas Vindas à PUC. Auditório padre José de Anchieta. 
11h. Food Tour. Campus.
13h30. SAU/Moodle/Gincana. Salas 314-L e 318-L.
14h30. Visita Guiada. Campus.

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
13h30. Boas-vindas no Ginásio.
15h. Rolé pelo campus. Encontro no ginásio.
16h. Bate-papo com a direção e coordenação. Sala 102-K, na Ala Kennedy.
17h. Tour pelas salas, laboratórios e hora do lanche. Ala Kennedy.
 
DEPARTAMENTO DE ARTES & DESIGN
15h. Ponto de encontro na entrada do Departamento.
 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
15h. Palestra com professores, apresentação do prédio e lanche. Encon-
tro no Departamento de Biologia, Edifício Luiz Cyrillo Fernandes.
 
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
15h. Apresentação do curso e professores. Edifício IMA.

TERÇA-FEIRA 9
11h. Palestra presencial. Tema: Detecção de fake news e a relação da 
AFP com as plataformas digitais Google e Meta (Facebook). Palestrante: 
Elodie Martinez (Agência de Notícias France Press - AFP). Mediadora: 
professora Patrícia Maurício (Departamento de Comunicação). Organiza-
ção: Departamento de Comunicação. Sala 102-K.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/96689055157?pwd=MkMycklFYjB0Nlh0TzJaREZ1Lzgxdz09
https://puc-rio.zoom.us/j/99867259189?pwd=SlNIYm8zZGZNUElYaDhTTnVmbXdXdz09
https://www.sympla.com.br/evento-online/genesis-de-portas-abertas/1640568?fbclid=IwAR1nQuUjcD5qc6VQxkGIGSkRvFKLvcy3WnlU45QU8usaz2XIRzgQnVNluD8
https://genesispucrio.wixsite.com/peipucrio
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