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15 DE AGOSTO DE 2022

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA
FESP- Período de Ajuste Mensal do Aluno
Os alunos atendidos pelo FESP que desejarem ajustar os auxílios 
para o mês de setembro devem acessar o link (clique aqui) a partir 
do dia 15 até o dia 20 de agosto para realizar a solicitação.
 
Núcleo de Ação Social Comunitária e Extensão (NASCE)/VRC
A Campanha Dar Calor é um Gesto de Amor está arrecadando roupas 
e alimentos para pessoas em situação de rua durante todo o inverno. 
A doação deve ser depositada em um dos pontos de coleta: Pilotis do 
Edifício Kennedy ou DCE (na Vila dos Diretórios). Caso não seja possível 
entregar pessoalmente o item, o doador pode entrar em contato com 
Daniela Angeli pelo e-mail: nasce@puc-rio.br ou celular: 99479-1545.
 
Trabalho Social
Por meio da parceria com a respuc/VRC, há vagas para alunos de todos 
os cursos de graduação participarem de Trabalho Social em diversas áre-
as de conhecimento. A participação do aluno PUC em projetos sociais 
poderá ser considerada Atividade Complementar. Contato: 3527-1056.

CRIAÇÃO 
INTERDISCIPLINAR

Terminam, no dia 29 de agosto, as inscrições para o InterCriar, 
Edital Interdisciplinar de Criação e Inovação destinado a grupos 
de alunos da graduação, que sejam de, no mínimo, dois Centros 
diferentes. O objetivo é estimular o trabalho interdisciplinar para 
o desenvolvimento de um produto, aplicativo, serviço ou proces-
so, que apresente soluções, 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 máximo, 4 páginas, indicando a tutoria de pelo 
menos um professor. Os grupos interdisciplinares selecionados 
vão receber orientação acadêmica e apoio financeiro. Mais infor-
mações no edital (clique aqui). Para inscrições, clique aqui.

As inscrições para o Vestibular PUC-Rio 2023 estão abertas até 12 de setem-
bro. Serão aceitas três modalidades para ingressar na Universidade: provas 
presenciais do Vestibular 2023; resultado do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM) realizado entre 2018 e 2022 (ENEM 2018 a ENEM 2022) e em 
Exames Internacionais – Abitur, Bac (Baccalauréat Général) ou IB Diploma 
(International Baccalaureate Diploma Programme). O novo curso de  Nutri-
ção, que vai funcionar a partir de 2023, também vai fazer parte do concurso.

VESTIBULAR 2023

FUTURO DESCENTRALIZADO
Blockchain, Smart Contracts, 
Web3, Tokenização, NFTs, DeFi, 
DAOs, Metaverso, conceitos que 
vêm provocando transformações 
nas organizações e na sociedade 
são os temas abordados durante o 
Futuro Descentralizado. O encon-
tro será realizado de forma híbrida 
(virtual e presencial no RDC), nos 
dias 17 e 18 de agosto, a partir 
das 9h, com palestrantes de dife-
rentes setores. Para se inscrever e 
assistir on-line, clique aqui.

REVISTA LETRAS
Estão abertas as submissões para 
o próximo número da revista ele-
trônica Pesquisas em Discurso Pe-
dagógico, do Departamento de Le-
tras. São aceitos artigos, ensaios, 
resenhas e relatos de experiências 
que se relacionem ao processo de 
ensino-aprendizagem. O prazo de 
envio é até o dia 14 de outubro. 
Clique aqui para mais informações.

SEBO SOLIDÁRIO CELPI
O estande do Sebo Solidário CELPI 
estará nos pilotis da Ala Kennedy 
entre os dias de 15 e 19 de agos-
to. Livros técnicos, de ficção e 
não ficção para adultos e crianças 
a partir de R$ 5. Bolsista integral 
Prouni ou filantrópico, funcioná-
rios e professores têm direito a um 
vale-livro no valor de R$ 20.

VOLTA ÀS AULAS 
As Bibliotecas estão de portas 
abertas. O funcionamento é de se-
gunda a sexta, das 8h30 às 20h30. 
Aos sábados, o funcionamento 
é remoto, das 9h às 13h, com 
atendimento via chat e pelo e-mail 
bcentral@dbd.puc-rio.br. A Divi-
são de Bibliotecas também oferece 
treinamentos presenciais e on-line. 
Para mais informações, clique aqui 
ou acesse o site www.dbd.puc-rio.
br e o perfil @bibliopucrio.

MERCADO FINANCEIRO
De 15 a 19 de agosto, ocorre a 
Semana de Mercado Financeiro. O 
encontro terá 11 painéis e a presen-
ça de grandes nomes do mercado. 
As palestras serão às 14h e às 18h. 
Para conferir a grade completa e se 
inscrever, clique aqui. Local: Audi-
tório Padre Anchieta, Cardeal Leme.

SEMANA DAS COMUNIDADES
O Departamento de Teologia reali-
za, de 22 a 26 de agosto, palestras 
sobre As facetas da Educação e a 
Extensão Comunitária: Caminhos 
e olhares de cuidado. O objetivo 
é criar espaços para o aprofunda-
mento das questões referentes à 
educação brasileira apresentadas 
pela campanha da Fraternidade 
2022: Fraternidade e Educação. 
As palestras ocorrerão das 8h30 
às 12h, no Auditório do RDC.

INSCRIÇÕES PARA CAPES
A Coordenação de Licenciaturas 
da PUC-Rio abre inscrições para 
alunos de licenciatura, candidatos 
aos Programas CAPES - PIBID e 
Residência Pedagógica. Podem 
se candidatar ao PIBID alunos que 
estejam matriculados do 1º ao 4º 
período dos cursos de Ciências 
Biológicas, Ciências Sociais, Geo-
grafia, História, Letras Inglês, Le-
tras Português e Pedagogia. Para 
o Programa de Residência Peda-
gógica (PRP) podem se candidatar 
alunos matriculados do 5º período 
em diante, dos cursos de Ciências 
Sociais, Filosofia, História, Letras 
Português e Pedagogia. As bolsas 
de iniciação à docência e residen-
tes serão pagas durante o período 
de 18 meses de acordo com o cro-
nograma da CAPES, no valor de R$ 
400. Para saber mais, clique aqui.

BOLSAS DO IPEL  
O Instituto de Pesquisa e Ensino de 
Línguas (IPEL) oferece concurso 
com sorteio de bolsas de 100%, du-
rante um semestre para inglês, espa-
nhol, italiano, francês, chines e ale-
mão. Para saber mais, acesse aqui.

ATLETAS DA PUC 
Os testes para a seleção da equipe 
de futsal da PUC-Rio acontecerão 
dia 17 de agosto, no ginásio, com 
o professor Victor Hugo. O horário 
para o time masculino é às 15h e, 
para o feminino, às 17h.

VEM PARA A LIGA
A Liga de Mercado Financeiro PUC-
-Rio está com processo seletivo 
aberto. Na Liga, os alunos podem se 
aproximar do mercado financeiro por 
meio de cursos, desafios e palestras. 
Inscrições até 20 de agosto. Acesse.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
http://intercriar.usuarios.rdc.puc-rio.br/_intercriar2022/index.php/edital/
http://intercriar.usuarios.rdc.puc-rio.br/formularios/1/
www.puc-rio.br/ecoa/futuro-descentralizado
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_pdpe.php
https://cutt.ly/YQNdCRr
http://www.dbd.puc-rio.br
http://www.dbd.puc-rio.br
http://www.instagram.com/bibliopucrio
https://bit.ly/3drwKli
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/licenciaturas/noticias.html#not20220811
https://www.cce.puc-rio.br/ipel/
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CTC adota novo 
currículo para 
as engenharias

importantes porque elas acompanham o aluno 
desde o primeiro até o último semestre. As en-
genharias são divididas em dois módulos: o ci-
clo básico e o ciclo profissional. Especialmente 
no ciclo básico, as cadeiras vão sempre existir 
com um projeto e dialogar com uma compo-
nente técnica e com o que chamamos de soft 
skills, que são as habilidades sociocomporta-
mentais, como empreendedorismo e liderança.

Como o novo currículo dialoga com as de-
mandas e mudanças do mercado?
Paciornik: Estamos fazendo essa reforma por 
duas razões: porque percebemos a relevância 
de fazer a reforma, e também porque éramos 
obrigados a fazê-la por conta das novas dire-
trizes curriculares nacionais do Ministério da 
Educação. Essas diretrizes tiveram uma forte 
influência das empresas e das indústrias. A tec-
nologia muda todo dia, temos que ajudar o pro-
fissional a ser competente para aprender. Nesse 
sentido, a reforma contempla um pouco esse 
input do setor produtivo que pediu uma renova-
ção do ensino, atende a uma visão nossa dessa 
renovação, e estávamos preparados para fazer 
isto. Eu acredito que vai ter um bom impacto. 
Esta reforma vai realmente preparar o aluno 
para o mercado de trabalho, que é dinâmico, 
e está em mudança o tempo todo. Além disso, 
esta reforma, que estamos chamando de Nova 
Eng, é para as engenharias, mas, quando mu-
damos o currículo, tivemos que mexer no ciclo 
básico, com disciplinas dos departamentos de 
Física, Química e Matemática. Então, eles são 
atores participantes deste processo também. 

ENTREVISTA // SIDNEI PACIORNIK

Como os alunos que já ingressaram na Uni-
versidade podem usufruir das mudanças?
Paciornik: Essa foi uma das nossas preocu-
pações também. Os alunos que estão na PUC 
podem se interessar por isso, e os que entraram 
neste ano podem cursar essas disciplinas do 
currículo de transição que vão ajudá-los a passar 
para o novo currículo. Tentamos atender priori-
tariamente aqueles que entraram recentemente, 
para conseguir fazer uma migração organizada. 

Como o novo currículo vai ajudar os alunos 
durante a graduação?
Paciornik: Acreditamos que essa ideia de pro-
jetos, cadeiras interdepartamentais e interação 
com a indústria de empreendedorismo são mo-
tivadoras. Achamos que o ensino tradicional de 
sala de aula e quadro precisa avançar, pois muitos 
alunos se desmotivam com ensino tradicional. 
Como dizia o meu antecessor no cargo, professor 
Silva Mello, nos últimos 300 anos a única coisa 
que não mudou foi a sala de aula, o que é um 
absurdo. Por isso, apostamos que a reforma vai 
mudar a maneira do aluno aprender e também a 
maneira de o professor ensinar. Acreditamos que, 
mesmo com dificuldades, o aluno terá motivação 
e estamos com uma série de ações para que isto 
aconteça. Por exemplo, está agora em reforma 
um espaço da PUC-Rio que vai se transformar 
em um laboratório de experimentação para gradu-
ação. Estamos construindo um espaço em que o 
aluno terá oportunidade de desenvolver protótipos 
envolvendo produtos, soluções, softwares e con-
versando com os alunos de engenharia mecânica, 
design, arquitetura e sociologia.
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Quais são as principais mudanças do novo 
currículo?
Sidnei Paciornik: O novo currículo tem uma 
filosofia que chamamos de ‘mão na massa’, 
para aumentar a atuação dos alunos. Isto vai 
acontecer pelas cadeiras de projeto integrado. 
Ele tem também uma componente de empre-
endedorismo e uma componente de inovação, 
no sentido de que queremos que os alunos co-
mecem a interagir com demandas do mercado 
e das empresas o mais cedo possível. Acredi-
tamos que o aluno realmente deve fazer contato 
cedo com a profissão dele. Ao mesmo tempo, 
uma das características importantes das enge-
nharias na PUC-Rio é a base científica forte - 
temos uma formação sólida em física, química 
e matemática. Por mais difícil que ela seja para 
o aluno que chega à Universidade, continua 
sendo fundamental. Nesse sentido, nós preser-
vamos essa solidez da formação básica e tam-
bém construímos um conjunto de disciplinas 
interdepartamentais. O aluno vai perceber neste 
processo que o conhecimento não é formado 
por pílulas, ele tem uma característica mais in-
tegrada, mais interdisciplinar. 

Como funcionam as cadeiras de projeto?
Paciornik: As cadeiras de projeto são muito 

POR CAROLINA SMOLENTZOV

A partir de 2023, os nove cursos 
de Engenharia da PUC-Rio estarão 
de cara nova. Em janeiro, entram 
em vigor em todo Brasil as 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) dos Cursos de Graduação 
em Engenharia. Alinhadas às 
demandas de mercado, com mais 
inovação e empreendedorismo, 
aprendizado para além das salas 
e contato com profissão em todo 
o percurso do curso, as diretrizes 
vão orientar a reforma curricular da 
‘Nova Eng’ da PUC-Rio. O Decano 
do Centro Técnico Científico 
(CTC), professor Sidnei Paciornik, 
explica como as mudanças foram 
pensadas e serão implementadas.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/


3pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA

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.

17h. Encontro presencial. Tema: Encontro da Rede de Apoio ao Estudante 
com Calouros 2022.2. Local: Anfiteatro Junito Brandão. Organização: RAE.

14h. Palestra. Tema: ProQuest Dissertations & Theses Global - PQDT, e 
como utilizar a plataforma PressReader. Palestrante: Ana Remor, repre-
sentante da Proquest. Organização: Divisão de Bibliotecas e Documenta-
ção da PUC-Rio. Plataforma Zoom. Inscreva-se aqui.

18h. Aula aberta. Tema: Privacidade e Proteção de Dados no Brasil:  Re-
gulação, Perspectivas e Desafios. Palestrante: Waldemar Gonçalves Or-
tunho Junior (Diretor-Presidente da Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados). Organização: Coordenação Central de Extensão (CCE). Platafor-
ma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

19h. Webinar. Tema: Equipes eficazes: como liderar ou participar de 
uma?. Palestrante: Renato Cuenca (mestre em Administração pela PUC-
-Rio) e Junior Rodrigues (Head de Agilidade e Operações na iLAB). Orga-
nização: Coordenação Central de Extensão (CCE). Plataforma Zoom. Para 
se inscrever, clique aqui.

19h. Palestra. Tema: A alocação de riscos nos contratos. Palestrante: 
Paula Greco Bandeira, professora Adjunta de Direito Civil da UERJ. Orga-
nização: Coordenação Central de Extensão (CCE). Plataforma Zoom. Para 
se inscrever, clique aqui.

Futuro Descentralizado
9h. Painel: Tokenização.
11h. Painel: CBDC.
14h30. Painel: NFT.
16h. Painel: Metaverso.
Local: RDC PUC-Rio. Organização: ECOA PUC-Rio. Inscrições, clique 
aqui, ou se inscreva no auditório por ordem de chegada a partir de 8h30.

11h. Aula inaugural. Tema: Entre Histórias e Memórias: uma reflexão no 
presente. Palestrante: Marco Antonio Pamplona, professor do Programa de 
Pós-Graduação em História Social da Cultura. Organização: Departamento 
de História. Local: Auditório B8 (Ala Frings). Plataforma: Zoom. Acesse.

13h. Encontro pedagógico. Tema: Planejamento Reverso. Organização: 
Rede de Apoio ao Docente (RAD). Plataforma Zoom. Acesse.

Futuro Descentralizado
9h. Painel: Comunidade e Descentralização.
11h. Painel: Impacto Social da Descentralização.
14h30. Painel: Colaboração e Coopetição.
16h30. Painel: Web3.
Local: RDC PUC-Rio. Organização: ECOA PUC-Rio. Inscrições, clique 
aqui, ou se inscreva no auditório por ordem de chegada a partir de 8h30.

17h30. Palestra Duplo diploma - Engenharias. Tema: Critérios e processo 
de seleção, procedimentos para candidatura, e oportunidades de bolsas 
para os programas de duplo diploma/intercâmbio acadêmico internacional 
das Engenharias. Organização: CTC e CCCI. Presencial. Local: sala L-150.

OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO
Engenharias: A Equipe Reptiles Baja PUC-Rio está com inscrições abertas para 
o processo seletivo. Na Reptiles você terá a oportunidade de projetar e fabricar 
veículos off road. Inscrições até 27 de agosto pelo site reptilesbajapuc-rio.com.

Comunicação: O Instituto Gênesis está com uma vaga de estágio aberta para 
Design/Comunicação Visual para alunos a partir do 4° período. O estagiário 
será responsável pela criação de peças gráficas digitais e impressas. A carga 
horária é de 4 horas diárias. É preciso enviar currículo e portfólio para o e-mail 
incubadoragenesis@puc-rio.br com o assunto Estágio Design.

Comunicação e Administração: O Departamento de Medicina está com 
duas vagas abertas até o dia 26 de agosto. O estágio em Comunicação 
tem foco nas redes sociais, produção de conteúdo audiovisual e o conhe-
cimento nas ferramentas Adobe será considerado um diferencial. Enviar 
currículo para isabellebernardesc@puc-rio.br. A vaga de estágio de Ad-
ministração é direcionada para alunos do 5º período com conhecimento 
avançado em Excel. Enviar currículo para patriciacavalari@puc-rio.br. A 
carga horária é de 20 horas semanais para as duas vagas.

INTERCAMBISTAS

Brother Carioca
Vinculado ao CCCI, o Brother Carioca recruta novos integrantes. O grupo 
voluntário auxilia intercambistas da PUC a se adaptarem ao Brasil, por 
meio de atividades como visitas a lugares do Rio e rodas de conversa. Os 
detalhes sobre a abertura do processo seletivo para novos participantes 
do núcleo serão postados no perfil do Instagram @brothercarioca.

Welcome Picnic
No dia 20 de agosto, às 14h, O Brother Carioca realiza o Welcome Pic-
nic, na Lagoa Rodrigo de Freitas (espaço em frente ao Terrazza Garden) 
para alunos da PUC-Rio, intercambistas ou brasileiros. O encontro vale 
hora complementar. Os organizadores recomendam levar canga, bola e o 
próprio copo para diminuir o impacto ambiental, além de uma comida ou 
bebida típica do país de origem do estudante.

  SEGUNDA-FEIRA, 15

  TERÇA-FEIRA, 16

  QUARTA-FEIRA, 17

  QUINTA-FEIRA, 18

  SEXTA-FEIRA, 19

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/92146464504?pwd=YnBWZGhObm1KMzZVS1daN1VYdzluZz09
https://bityli.com/LvPcfsV
https://bityli.com/HGwQPT
https://bit.ly/3BXGkq6
https://bit.ly/3A8CFV1
https://bit.ly/3A8CFV1
https://bit.ly/3vUxCoN
https://bit.ly/3p9n1Cw
https://bit.ly/3A8CFV1
https://bit.ly/3A8CFV1
http://reptilesbajapuc-rio.com
http://www.instagram.com/brothercarioca
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MAIS 

INFORMAÇÕES

LGPD
O nome parece complicado, mas a gente te 

ajuda a entender e você nos ajuda a proteger.
Vamos juntos!

 
Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/

