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22 DE AGOSTO DE 2022

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 processo, 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 informações no edital (clique 
aqui). Para inscrições, clique aqui.

As inscrições para o Vestibular PUC-Rio 2023 estão abertas até 12 
de setembro. Serão aceitas três modalidades para ingressar na Uni-
versidade: provas presenciais do Vestibular 2023; resultado do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado entre 2018 e 2022 (ENEM 
2018 a ENEM 2022) e em Exames Internacionais – Abitur, Bac (Bac-
calauréat 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.

VESTIBULAR 2023

SEMANA DAS COMUNIDADES 2022

De 22 a 26 de agosto, das 8h30 às 12h, ocorre a quarta edição da 
Semana das Comunidades. A série de encontros promovidos pelo 
Convênio ArqRio/PUC-Rio e pelo Vicariato Episcopal para a Cari-
dade Social tem como tema As facetas da educação e a extensão 
comunitária: caminhos e olhares de cuidado. Os encontros serão 
no Auditório do RDC, que também serão transmitidos on-line pelo 
canal Vicariato Social RJ no Youtube. Os participantes recebem o 
certificado de horas complementares. Para se inscrever, acesse. 

ENCONTRO COM A FINEP 
No dia 30 de agosto, de 10h às 12h, ocorre o Encontro com a Finep. O evento 
realizado pelo Instituto Gênesis PUC-Rio será online e detalhará todas as opor-
tunidades que a Finep oferece às startups. Para mais informações, acesse.

PIBID 
E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
As inscrições para candidatos aos 
Programas CAPES - PIBID e Resi-
dência Pedagógica vão até o dia 26 
de agosto. Podem se candidatar ao 
PIBID alunos que estejam matricula-
dos do 1º ao 4º período dos cursos 
de Ciências Biológicas, Ciências 
Sociais, Geografia, História, Letras 
Inglês, Letras Português e Pedago-
gia. Para o Programa de Residência 
Pedagógica (PRP) podem se can-
didatar alunos matriculados do 5º 
período em diante, dos cursos de 
Ciências Sociais, Filosofia, História, 
Letras Português e Pedagogia. As 
bolsas de iniciação a docência e re-
sidentes serão pagas durante o pe-
ríodo de 18 meses de acordo com o 
cronograma da CAPES, no valor de 
R$ 400. Para saber mais, acesse.

COLÓQUIO DE HUMANIDADES 
O I Colóquio de Humanidades Digi-
tais da PUC-Rio ocorre no dia 29 de 
setembro, das 9h às 18h, no auditó-
rio do RDC. O Colóquio, organizado 
pelo Laboratório de Humanidades 
Digitais e com o apoio da CAPES/
PAEP, reúne professores e pesqui-
sadores para debater aspectos jurí-
dicos e metodológicos das Huma-
nidades Digitais, além de regimes 
algoritmos de subjetivação e esté-
tica e possibilidades de ação públi-
ca e alternativas. Para inscrições e 
mais informações, clique aqui.

AIChE: O capítulo estudantil American Institute of Chemical Engineers (AI-
ChE), do Departamento de Engenharia Química, está com inscrições abertas 
até o dia 8 de setembro. As vagas são para quem busca o desenvolvimento 
profissional, participar da organização de eventos relevantes, projetos so-
ciais e competir em nome da Universidade. As inscrições são para quem 
quiser participar de uma das cinco diretorias: Marketing, Eventos, K-12, 
Chem-E-Car e Chem-E-Jeopardy. É necessário se inscrever através do site 
CB-CTC e escolher entre Chem-E-Car ou Chem-E-Jeopardy. Ao clicar em se 
inscrever, as outras direções aparecerão. Para acessar, clique aqui. 

Reptiles: A Equipe Reptiles Baja PUC-Rio está com inscrições abertas 
para o processo seletivo até o dia 27 de agosto. O projeto oferece uma 
experiência prática e oportunidade para desenvolver as habilidades de 
comunicação, liderança, oratória e responsabilidade. As vagas são para 
Eletrônica, Ergonomia e Design, Freio, Gestão e Vendas, Marketing, Sus-
pensão e Direção e Transmissão. Para se inscrever, acesse.

PROCESSOS SELETIVOS

DOAÇÃO DE SANGUE
No dia 1º de setembro, a Universi-
dade promove a Campanha de Do-
ação de Sangue. Das 9h30 às 15h 
ou até encerrarem o limite de 140 
cadastros, uma equipe recolhe as 
doações no salão da Pastoral no 
subsolo da Igreja no campus. Para 
participar da campanha é necessá-
rio ter entre 18 e 65 anos, apresentar 
um documento de identidade origi-
nal, não ter ingerido bebida alcoólica 
nas últimas 12 horas, estar com boa 
saúde e pesar acima de 50kg. 

COMISSÃO DA VERDADE
No dia 22 de agosto, às 9h, o De-
partamento de Direito e o Instituto de 
Relações Internacionais recebem o 
relatório da Comissão para o Escla-
recimento da Verdade da Colômbia, 
com a participação do comissionado 
Carlos Beristain. O relatório será lido e 
serão realizados debates no Auditório 
B-8, na Ala Frings, com transmissão 
pelo YouTube no canal IRIPUCRJ. Ha-
verá tradução simultânea.

RESPUC
Alunos de todos os cursos de gra-
duação podem realizar Trabalho 
Social em diversas áreas do co-
nhecimento em instituições parcei-
ras da respuc/VRC. A participação 
do aluno PUC em projetos sociais 
poderá ser considerada Atividade 
Complementar. Mais informações, 
clique aqui. Contato: 3527-1056.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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/
https://www.youtube.com/c/VicariatoSocialRJ
https://www.even3.com.br/comunidades2022/
https://puc-rio.us3.list-manage.com/track/click?u=1e5323ec62df19655eb2e765d&id=76dd97c966&e=86c53000b5
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/licenciaturas/noticias.html#not20220811
http://laboratoriodehumanidadesdigitais.usuarios.rdc.puc-rio.br/i-coloquio-de-humanidades-digitais-puc-rio/
http://ctc.puc-rio.br/equipes-de-competicao
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0SkQM756QN9oOjGpDW9QTq91If-nc75mKRRz38D7rXdmWGA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=spcYEDJ95CQ
www.puc-rio.br/respuc
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A força do diálogo 
na Filosofia

Entre os dias 22 e 26 de agosto, 
será realizada a Semana dos 
Alunos da Pós-graduação em 
Filosofia (SAF). Organizado há 23 
anos por alunos do departamento, 
o encontro deste ano será no 
Auditório Padre José de Anchieta, 
no Edifício Cardeal Leme, e terá, a 
cada dia, um palestrante convidado 
para falar à tarde. Durante a 
manhã, alunos da pós-graduação 
vão apresentar trabalhos para o 
público. Representante discente 
dos alunos da Pós-graduação de 
Filosofia e integrante da comissão 
organizadora dos alunos de 
Filosofia, Anna Carolina Temporão 
explica a importância da SAF.

site (clique aqui). Nele, estão os organizadores, 
as mesas e a programação. São dois períodos 
de mesas dos alunos, cada um terá 20 minutos 
de fala. No final, faremos um grande apanhado 
das perguntas, que são de quatro em quatro 
mesas. Os discentes falam na sequência, e 
todo mundo pode fazer perguntas, não só os 
próprios participantes das mesas como tam-
bém outras pessoas que estiverem assistindo. 
As mesas são organizadas já tendo em mente 
uma convergência temática.

Qual a sensação de organizar a SAF de forma 
presencial, após todas as dificuldades decor-
rentes da pandemia?
Anna Carolina: É muito bom, um trabalho que 
precisa ser feito. Aprendemos muito e trocamos 
bastante informação com os próprios alunos.

Quais são os temas deste ano?
Anna Carolina: Há o tema Brasil, Brasil: diá-

ENTREVISTA //  
ANNA CAROLINA TEMPORÃO

logos e impasses, que é uma expressão que 
pode ser lida como Brasil de dois polos. É um 
ano de eleição, muito complicado. Temos mesa 
de filosofia antiga, de filosofia moderna, Hegel, 
Nietzsche. Falamos de literatura também, há 
uma mesa na sexta-feira que faz uma relação 
da filosofia com a literatura. Há temas como a 
questão ambiental, as fake news. Ficou diversi-
ficado, que nem a pós, com pesquisas de dife-
rentes backgrounds.

Qual a importância da SAF em meio ao mo-
mento político que o país vive?
Anna Carolina: O diálogo é fundamental, 
porque se não aprender a dialogar e a exer-
cer o diálogo, a pessoa não troca informa-
ção. Isto é enriquecedor para todo mundo, 
permite que repensemos várias coisas, per-
mite que reflitamos sobre questões. Torna a 
vida com mais movimento e, consequente-
mente, muito melhor.

SOFIA MARQUES

O que significa a Semana de filosofia (SAF) 
para o Departamento?
Anna Carolina Temporão: Os alunos de Filosofia 
expõem suas apresentações e falam o que estão 
pesquisando, não necessariamente algo relacio-
nado à tese ou dissertação. É um momento para 
trocar informações com os colegas, conhecê-
-los melhor, saber o que eles estão pesquisando 
e trocar algumas ideias também. Muitas vezes, 
na correria das aulas, não temos tempo de con-
versar com os colegas. Às vezes, eles têm a 
mesma pessoa pesquisando autores sob leituras 
diferentes, mas que muitas vezes encontram um 
ponto em comum importante para todo mundo. 
Fora que a filosofia é feita de debate: sem o de-
bate a filosofia morre. O seminário é feito para fo-
mentar justamente aquilo que é mais importante 
para a filosofia, que é o debate.

Como vai ser a SAF?
Anna Carolina: As informações estão todas no 

POR RAFAEL SERFATY

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://safpucrio.wordpress.com/
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Projeto InterCriar propõe uma 
realidade interdisciplinar para as 
atividades de inovação tecnológica 

Com o tema Cidades Inteligentes, 
Inclusivas e Sustentáveis, o 
Edital Interdisciplinar de Criação 
e Inovação (InterCriar) convida 
grupos de alunos de graduação, 
que sejam de, no mínimo, dois 
Centros diferentes a participar 
do projeto. As equipes podem 
apresentar propostas de, no 
máximo, quatro páginas, que 
incluam o desenvolvimento de 
um produto, aplicativo, serviço 
ou processo que apresente 
soluções, benefícios e reflexões 
importantes para a sociedade. Os 
dez selecionados vão receber ajuda 
financeira e orientação acadêmica. 
A Vice-Decana de Desenvolvimento 
do Centro de Ciências Sociais 
(CCS), professora Mônica Herz, 
e a Coordenadora de Projeto, 
professora Gisele Birman Tonietto, 
falam da importância do projeto 
para a comunidade acadêmica. 
As inscrições para o InterCriar 
terminam dia 29 de agosto. Para 
participar, acesse.  

Qual objetivo do projeto InterCriar?
Mônica Herz: O projeto visa criar uma conflu-
ência em relação às diferentes atividades que já 
fazemos na Universidade, mas queremos trazer 
uma nova energia para essas atividades. Vamos 
juntar uma discussão sobre interdisciplinaridade 
e queremos trazer os alunos para esta realidade 
interdisciplinar e atividades de inovação tecno-
lógica que criem uma relação mais permeável 
com a sociedade como um todo. São três pon-
tos que já existem na Universidade: relação in-
tensa com a sociedade, interdisciplinaridade e 
inovação tecnológica. No entanto, o projeto visa 
trazer esses potenciais da PUC-Rio em um tra-
balho específico voltado para os alunos da gra-
duação. Está relacionado com a nossa preocu-
pação em oferecer a melhor formação possível 
para os alunos, e também queremos orientá-los 
e ajudá-los na inserção no mercado de trabalho.
Gisele Birman: Existe um espaço que é a con-
cretização deste lugar, o laboratório InovaFab. 
Essas ações já existem, porém dispersas. 
Quando congregamos tudo em um laboratório 
de inovação, temos a concretude deste projeto.

Como o projeto vai de encontro com o objetivo da 
PUC-Rio de ser cada vez mais interdisciplinar?
Mônica: Vamos criar atividades em que os alu-
nos da graduação e os professores de diferentes 

ENTREVISTA // 
MÔNICA HERZ E GISELE BIRMAN TONIETTO

departamentos e centros da Universidade tra-
balhem conjuntamente. Logo, se você tem um 
problema, uma questão ou pergunta, que diz res-
peito a uma necessidade social, em vez de olhar 
pelo prisma da disciplina de história, informática, 
letras, entre outros, você poderá olhar por este 
prisma interdisciplinar. Assim, vai permitir uma 
maior criatividade e maior flexibilidade em rela-
ção aos desejos, sonhos dos alunos e projetos 
sociais, não necessariamente categorizados es-
tritamente dentro de uma determinada disciplina. 
Além disso, é uma tendência internacional. Cada 
vez mais os grandes centros de pesquisa e de 
ensino querem ter flexibilidade para encarar dife-
rentes problemas colocados pela sociedade sem 
as amarras de uma ou outra disciplina. Vemos 
como um facilitador de encontro entre professo-
res e alunos de diferentes departamentos.
Gisele: E para potencializar essa sinergia, ela-
boramos um edital, no qual um dos critérios é, 
obrigatoriamente, um grupo formado por alu-
nos da graduação de diferentes departamentos 
e centros. Isto potencializa a ação para que de 
fato eles possam trabalhar interdisciplinarmen-
te, propondo soluções com diferentes saberes.

Como vai funcionar o projeto?
Gisele: A construção do espaço já foi inicia-
da, e o edital lançado, que contempla o con-

POR FERNANDO ANNUNZIATA E VICTÓRIA REIS 

Gisele Birman Tonietto e Mônica Herz

VICTORIA REIS

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://intercriar.usuarios.rdc.puc-rio.br/formularios/1/
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CURSOS DE EXTENSÃO
Literatura e História: Data: 1º de setembro a 10 de outubro
Horário: Terças e Quintas-feiras, das 18h30 às 21h30
Valor: Duas parcelas de R$ 415 ou em 10x no cartão de crédito

Direito Desportivo - Módulo II: Data: 3 de setembro a 8 de outubro
Horário: Sábados, das 8h às 18h.
Valor: Duas parcelas de R$ 635 ou em 10x 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

Dia da Espiritualidade
No dia 27 de agosto, o Centro Loyola de Fé e Cultura promove o Dia da 
Espiritualidade. O encontro é realizado sempre no último sábado do mês e 
tem como propósito proporcionar o silêncio, a escuta e a partilha de experi-
ências. A atividade ocorre das 9h às 17h na Estrada Gávea, 1, Gávea. 

Campanha de Alimentos
No mesmo dia 27 de agosto, o Centro Loyola organiza uma campanha de 
arrecadação de alimentos para a comunidade Vila Parque da Cidade. O quilo 
do alimento não perecível será recolhido na sede do Centro Loyola de Fé e 
Cultura, na na Estrada Gávea, 1, Gávea. 

CENTRO LOYOLA DE FÉ E CULTURA

CERTIFICAÇÃO DE PROFICIÊNCIA
Estão abertas as inscrições para 
as provas de proficiência nos 
idiomas Inglês, Francês e Espa-
nhol, organizadas pelo Depar-
tamento de Letras da PUC-Rio, 
em parceria com a Coordenação 
Central de Cooperação Interna-
cional (CCCI). A CIP (Certifica-
ção Internacional de Proficiência) 
é aceita por mais de 120 institui-
ções internacionais parceiras da 
PUC-Rio, onde os alunos têm a 
oportunidade de participar de um 
intercâmbio internacional. Para 
se inscrever é necessário enviar 
uma mensagem para inscricao-
cip@puc-rio.br. Mais informa-
ções, clique aqui.

TRANSTORNOS ADICTIVOS
Com o objetivo de divulgar os casos 
clínicos acompanhados pelas equi-
pes de graduação de Transtornos 
Adictivos do SPA/PUC-Rio, será 
apresentada a I Jornada de Transtor-
nos Adictivos, no dia 2 de setembro. 
O tema será os Aspectos Psicote-
rápicos das Dependências Emocio-
nais, e serão ressaltadas questões 
frequentes para a prática clínica de 
tratamento da codependência ou 
dependência sexoafetiva focada nas 
diferenças de gênero. O encontro 
terá três mesas de discussão, a par-
tir das 14h, no Auditório Padre An-
chieta. As inscrições custam R$ 10 
para alunos de graduação PUC-Rio, 
e R$ 30 para os demais. Acesse.

SELEÇÃO DE BOLSAS DA ANP
O Programa de Capacitação de Recursos Humanos da ANP (PRH-ANP) 
abriu a seleção de bolsista. São elegíveis para a bolsa os alunos matricu-
lados até o 7º período dos cursos de Engenharia Ambiental, Civil ou Quími-
ca, com disponibilidade de 20 horas semanais e interesse em cursar seis 
disciplinas de especialização PRH-ANP e realizar TCC no tema. O valor da 
bolsa é de R$ 600 e os interessados devem enviar o currículo e histórico 
escolar para o email araruna@puc-rio.br, até o dia 1º de setembro.

INTERCÂMBIO ACADÊMICO 
As inscrições para o processo de 
seleção para intercâmbio acadêmi-
co serão entre os dias 10 de setem-
bro e 20 de outubro para alunos de 
graduação e de pós-graduação. No 
dia 24 de agosto, às 13h, na sala 
F-200A, serão apresentados os 
procedimentos para candidatura, 
critérios de seleção e oportunida-
des de bolsa. Mais informações, 
clique aqui.

PESQUISA QUANTITATIVA 
Estão abertas as inscrições para 
a oficina Pesquisa Quantitativa no 
R: uma introdução, oferecida pelo 
Departamento de Psicologia. As 
aulas serão no formato on-line, 
do dia 1º de setembro ao dia 10 
de novembro, quinta-feira, a par-
tir das 19h. O investimento é de  
R$ 498. O link para pagamento 
será enviado por e-mail. Inscri-
ções, clique aqui.

vite para diferentes grupos e soluções dentro 
do âmbito das cidades. Temos o viés de so-
luções com aplicativos, produtos e serviços 
para uma cidade, no caso o Rio de Janeiro, é 
o que vamos fomentar. É previsto no edital um 
valor para que os projetos sejam executados, 
como uma bolsa. Os alunos elaboram os pro-
jetos e vão realizá-los com o auxílio do edital. 
Além disso, temos outro espaço já existente, 
onde vão ocorrer oficinas, que é o Laboratório 
de Humanidades Digitais. É um outro espaço 
da Universidade que soma com a iniciativa do 
projeto de inovação. O Laboratório de Humani-
dades Digitais entra como um lugar de oferta 
de oficinas que serão necessárias ou vão ser 
demandadas pelo grupo.
Mônica: O Laboratório fica no Centro de Pes-
quisa Matteo Ricci, e convidamos todos a visi-
tarem. É um espaço para o bem interdisciplinar. 
É no espírito que vivemos em uma sociedade 
altamente digitalizada, que muitas relações se 
dão no âmbito digital, e muitas soluções podem 
ser encontradas utilizando estes instrumentos. É 
um espaço que visa capacitar alunos e profes-
sores a se movimentarem, fazerem pesquisas e 
apresentarem soluções para o processo digital.

Qual a importância de unir inovação e tecnologia?
Mônica: Os projetos e os dois espaços estão 
voltados para a ideia de que a tecnologia não 
é uma coisa separada da discussão sobre as 

grandes questões sociais e políticas do país, 
e da nossa cidade, especificamente. Assim 
como a tecnologia vai ser aplicada e utilizada 
para pensar novas formas de lidar com proble-
mas, dificuldades, potencialidades, a tecnolo-
gia vai ser pensada de forma crítica, como uma 
interface entre tecnologia e sociedade altamen-
te porosa na nossa concepção. É neste sentido 
que somos voltados para encarar problemas 
e adequar a tecnologia existente à solução 
desses problemas. Pensamos em tecnologia, 
inovação, problemas, interface, universidade e 
sociedade como um todo. Logo, é um projeto 
sem preconceitos em relação aos atores. Es-
tamos interessados em fomentar a interação 
entre a Universidade e organizações interna-
cionais, Organizações não Governamentais, 
movimentos sociais, empresas, associações 
de diferentes tipos. Na verdade, diz respeito ao 
mercado, sociedade civil, fomentar o diálogo 
com os diferentes atores sociais que estão to-
dos, de alguma forma, encarando os grandes 
problemas da sociedade.
Gisele: Dentro do projeto, também, está prevista 
a elaboração da política de inovação, que vem 
ao encontro do uso da tecnologia, porque esta-
mos, de alguma maneira, discutindo a política 
de inovação mais uma vez dentro da Universi-
dade, de uma forma agora descentralizada, tra-
zendo todos os atores que trabalham de verdade 
com tecnologia e que podem fomentar e acres-

centar a nova política de inovação da Universi-
dade. Este espaço, em um futuro próximo, pode 
ser utilizado pela sociedade, e não só pelos 
alunos de graduação. Existe um desejo que ele 
seja aberto para que as comunidades do nosso 
entorno a utilizem de diferentes formas.
Mônica: Isto tudo tem que ser entendido, 
também, dentro do espírito da missão dentro 
da Universidade, que é católica e jesuíta, e 
voltada ao humanismo.

Como um projeto deste tipo pode auxiliar no 
currículo dos alunos?
Gisele: Ele traz, de fato, uma capacidade de so-
lução do problema. Estamos capacitando o alu-
no, não só a trabalhar em equipe, como também 
abrir para o saber diferente à soma de conceitos 
que colegas de outras Universidades trazem. 
Com isso, você vai ter um jovem mais prepa-
rado para qualquer trabalho. Vamos promover o 
encontro de saberes e realidades, porque eles 
vêm de centros diferentes e com competências 
diferentes. Assim, vão precisar desenvolver as 
habilidades interpessoais e de saberes e vão 
estar mais preparados. Pretendemos também, 
em um futuro próximo, que as empresas apre-
sentem os problemas para serem solucionados. 
A parceria com outras entidades leva um jovem 
mais capacitado para o mercado, não só de 
empresas e indústrias, como também de uma 
sociedade civil como um todo.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/academico/nivelamento.html
https://bit.ly/3vRiU1Z
https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci
http://bit.do/fUonS
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8h45. Semana das Comunidades 2022. Palestra. Tema: Campanha da 
Fraternidade 2022: O contexto da educação superior como espaço de ex-
celência acadêmica e humana. Palestrantes: professores Augusto Sam-
paio (Vice-Reitor Comunitário), Padre Waldecir (Diretor do Departamento 
de Teologia), Padre Manangão (Vigário Episcopal para a Caridade Social 
RJ). Mediadora: Andréa Paiva (Assessora da Vice-Reitoria Comunitária). 
Organização: SUSTCOM (Sustentabilidade Humana, Social e Ambiental 
das Comunidades) - Convênio ArqRio e PUC-Rio. Local: Auditório RDC e 
transmissão no YouTube do Vicariato. Informações e inscrições, acesse.

9h. Comissão da Verdade Colombiana. Tema: Ato público de entrega do 
Relatório à direção dos departamentos pelo comissionado Carlos Beris-
tain. Participantes: Diretores dos respectivos departamentos e comissio-
nado colombiano. Organização: Departamento de Direito e Instituto de 
Relações Internacionais. Local: Auditório B8 e transmissão pelo YouTube 
no canal IRIPUCRJ.

9h40. Semana das Comunidades 2022. Palestra. Tema: Educação e 
Desigualdade Social no Brasil. Palestrantes: Padre Paulo Veríssimo, SJ 
(Pastoral Universitária Anchieta), professor Marcelo Burgos (Diretor do 
Departamento de Ciências Sociais), professora Andréa Claap (Depar-
tamento de Serviço Social), Glória Fátima (Diretora do Colégio Teresia-
no). Mediadora: Andréa Paiva, Assessora da Vice-Reitoria Comunitária. 
Organização: SUSTCOM (Sustentabilidade Humana, Social e Ambiental 
das Comunidades) - Convênio ArqRio e PUC-Rio. Local: Auditório RDC e 
transmissão no YouTube do Vicariato. Inscrições e informações, acesse.

11h. Comissão da Verdade Colombiana. Leitura. Tema: “Las verdades 
del Exílio: La Colombia Fuera de Colombia”. Participantes: Diretores dos 
respectivos departamentos, comissionado colombiano e Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello para Refugiados da PUC-Rio. Organização: Departamento 
de Direito e Instituto de Relações Internacionais. Local: Auditório B8 e 
transmissão pelo YouTube no canal IRIPUCRJ.

12h30. Comissão da Verdade Colombiana. Apresentação cultural. Tema: 
¿Cómo permitimos que pasara esto?. Participantes: artistas colombia-
nos. Organização: Departamento de Direito e Instituto de Relações In-
ternacionais. Local: Auditório B8 e transmissão pelo YouTube no canal 
IRIPUCRJ.

15h. Comissão da Verdade Colombiana. Debate. Tema: Recomendações 
do Relatório Final: Justiça de Transição e Democracia na América Latina. 
Organização: Departamento de Direito e Instituto de Relações Internacio-
nais. Local: Auditório B8 e transmissão pelo YouTube no canal IRIPUCRJ.
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SEGUNDA-FEIRA 22

17h. Live da Cátedra Leão XIII de Estudos Bíblicos. Palestra. Tema: He-
breus 2:9: variantes textuais e a incidência da interpretação nestoriana. 
Palestrante: Padre André Rodrigues (Coordenador do Setor de Teologia a 
distância - Departamento Teologia). Organização: Departamento de Teo-
logia. Plataforma Zoom. Informações e inscrições: acesse.

TERÇA-FEIRA 23
8h45. Palestra. Semana das Comunidades 2022. Tema: As escolas do 
entorno da PUC-Rio e a importância da escuta ativa no pós-isolamento 
social. Palestrantes: Alessandra Melo (Coordenadora Pedagógica da Es-
cola Municipal Luiz Delfin), Jussara Nascimento (Psicóloga do CEPC - Pe-
quena Cruzada da Santa Terezinha do Menino Jesus), Irmã Edna Dantas 
(Coordenadora Pedagógica da Fundação Casa Santa Ignez), Ana Ribeiro 
(Projeto de Extensão NEAD), Rodrigo Lino (Cofundador da Associação 
Generosamente). Mediador: professor Renato Pontes (Departamento de 
Educação). Organização: SUSTCOM (Sustentabilidade Humana, Social e 
Ambiental das Comunidades) - Convênio ArqRio e PUC-Rio. Local: Audi-
tório RDC e transmissão no YouTube do Vicariato. Informações e inscri-
ções, acesse.

18h. Notícia Teológicas. Palestra Virtual. Tema: Fé e Política. Palestrante: 
professor Paulo Fernando Carneiro de Andrade (Departamento de Teo-
logia). Mediador: Marcelo Lessa (Franscicano Secular). Plataforma: Cá-
tedra Carlo Maria Martini no YouTube ou pelo Zoom. ID da reunião: 948 
0354 9681. Senha de acesso: 667521.  

19h. Aula aberta on-line. Tema: Contêineres: O Projeto de uma Creche no mu-
nicípio de Itaocara - RJ. Palestrante: Maria José de Mello (Arquiteta com MBAs 
em construções sustentáveis). Coordenação: professor Marcelo de Mattos 
Bezerra. Organização: Coordenação Central de Extensão (CCE). Duração: 
1h30. Plataforma Zoom. Para mais informações e inscrições, acesse aqui.

QUARTA-FEIRA 24
8h45. Palestra. Semana das Comunidades 2022. Tema: Saberes com-
partilhados: juventude, multiletramentos, futuros desejáveis. Palestran-
tes: Selmita Soares (TMJ Rocinha), professora Gilda Carvalho (Diretora 
do Instituto Interdisciplinar de Leitura), Jackeline Lima (Coordenadora do 
Projeto Jovens aprendizes, antecipando futuros desejáveis), professora 
Roberta Portas (Coordenadora da Graduação do curso de Design), Maria 
da Silva de Jesus (Escola Municipal Claudio Besserman Vianna - Bussun-
da), Patricia Gabrig (Educadora Social no Projeto de Extensão de Tecnolo-
gias e Novas Mídias - SUSTCOM PUC-Rio no Complexo do Lins), Gueiller 
de Souza Simões (Diretor Substituto do Centro de Integração Social Santo 
Agostinho). Mediadora: Eva Aparecida Rezende de Moraes (Superviso-
ra Acadêmica de disciplina do Setor de Cultura Religiosa). Organização: 
SUSTCOM (Sustentabilidade Humana, Social e Ambiental das Comunida-
des) - Convênio ArqRio e PUC-Rio. Local: Auditório RDC e transmissão 
no YouTube do Vicariato. Informações e inscrições, acesse.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.YouTube.com/c/VicariatoSocialRJ
https://www.even3.com.br/comunidades2022/
https://www.YouTube.com/watch?v=spcYEDJ95CQ
https://www.YouTube.com/watch?v=spcYEDJ95CQ
https://www.YouTube.com/c/VicariatoSocialRJ
https://www.even3.com.br/comunidades2022/
https://www.YouTube.com/watch?v=spcYEDJ95CQ
https://www.YouTube.com/watch?v=spcYEDJ95CQ
https://www.YouTube.com/watch?v=spcYEDJ95CQ
https://www.YouTube.com/watch?v=spcYEDJ95CQ
https://puc-rio.zoom.us/j/98839600266?pwd=bmZZOVRQVTdQc3FSQXQ3QUd5RHdwUT09
https://www.YouTube.com/c/VicariatoSocialRJ
https://www.even3.com.br/comunidades2022/
https://www.YouTube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://www.YouTube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ
https://puc-rio.zoom.us/j/94803549681?pwd=ekJ2bW5BVklvYzRXa2tTWFowVS94dz09
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta:-conteineres:-o-projeto-de-uma-creche-no-municipio-de-itaocara-(traco)-rj&nInst=cce
https://www.YouTube.com/c/VicariatoSocialRJ
https://www.even3.com.br/comunidades2022/
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9h. Aula Inaugural do Departamento de Teologia. Tema: O Pacto Educativo 
de Francisco e a Situação Educacional no Brasil. Palestrantes: Dom Dr. João 
Justino de Medeiros (Arcebispo de Goiânia e Comissão Episcopal Pastoral 
para Cultura e Educação da CNBB) e professor Marcelo Tadeu Baumann Bur-
gos (Diretor do Departamento de Ciências Sociais). Moderador: Padre Abimar 
Oliveira de Moraes (professor do Departamento de Teologia). Acesse aqui.

9h. Semana das Comunidades 2022. Palestra. Tema: Educação Socio-
ambiental: caminhos de fortalecimento de iniciativas comunitárias sus-
tentáveis. Palestrantes: Valéria Bastos (Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação do Departamento de Serviço Social), professor Marcelo 
Motta (diretor do NIMA), Angelo Ignácio (Coordenador da Pastoral da 
Ecologia Integral), Walmyr Júnior (Coordenador da Horta Comunitária 
Maria Angu), Flávio Ismael (Projeto Horta na Favela), Davison Coutinho 
(NEAM). Mediadora: Gabriela Maciel (Pesquisadora de impactos am-
bientais e seus desdobramentos na sociedade). Organização: SUSTCOM 
(Sustentabilidade Humana, Social e Ambiental das Comunidades) - Con-
vênio ArqRio e PUC-Rio. Local: Auditório RDC e transmissão no YouTube 
do Vicariato. Informações e inscrições, acesse.

13h. Semana das Comunidades 2022. Papo Universitário. Tema: Apre-
sentação do Projeto de extensão Horta Maria Angú. Organização: SUS-
TCOM (Sustentabilidade Humana, Social e Ambiental das Comunidades) 
- Convênio ArqRio e PUC-Rio. Local: Anfiteatro Junito Brandão. Informa-
ções e inscrições, acesse.

8h45. Semana das Comunidades 2022. Tema: Educação Inclusiva: culti-
vando a participação de todos. Mediadora: Andréa Oliveira. Participantes: 
Geovana Silva (Coordenadora da Pastoral do Menor), professoras Ana 
Branco (Departamento de Artes e Design), Claudia Bolshaw (Coordenado-
ra do Projeto AEIOU/DAD), Mariangela Monteiro (Supervisora de estágios 
no SPA), Glória de Andrade (Assistente Social do INOSEl), Laís Pimentel. 
Organização: SUSTCOM (Sustentabilidade Humana, Social e Ambiental 
das Comunidades) - Convênio ArqRio e PUC-Rio. Local: Auditório RDC e 
transmissão no YouTube do Vicariato. Informações e inscrições, acesse.

10h. Aula Inaugural do Departamento de Psicologia. Tema: O efeito pan-
demia na saúde mental dos estudantes universitários. Palestrante: Adria-
na Benevides Soares (Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ - e 
UNIVERSO). Acesse aqui.

9h. Encontro Presencial. Tema: Sábado da Espiritualidade. Organização: 
Coordenação Centro Loyola de Fé e Cultura. Local: Centro Loyola de Fé e 
Cultura, Estrada da Gávea, 1.

QUARTA-FEIRA 24
9h. Aula Inaugural do Departamento de Educação. Tema: Relações de 
gênero, escola e sociedade.Palestrante: Professora Marília Pinto de Car-
valho (USP). Acesse aqui.
 
17h. Aula Inaugural do Departamento de Administração. Tema: Diversida-
de nas Organizações: por que precisamos falar sobre isso?. Palestrante: 
Professora Ana Heloisa da Costa Lemos. Acesse aqui.
 
19h. Aula Inaugural do Departamento de Filosofia. Tema: Teoria crítica e 
teoria política: pensando os limites da democracia. Palestrante: Marcos 
Nobre (UNICAMP/CEBRAP). Acesse aqui.

QUINTA-FEIRA 25

14h. Aula Inaugural do Departamento de Artes e Design. Tema: Design de 
sistemas interativos para um futuro melhor. Palestrante: professora Maria 
Emilia Duarte (Instituição: IADE, Portugal). Acesse aqui.

15h. Aula Inaugural do Departamento de Letras. Tema: Práticas de lin-
guagem na construção de espaços de esperança. Palestrante: Professora 
Claudiana Nogueira de Alencar (Universidade Estadual do Ceará - UECE) 
Acesse aqui.

16h. Semana das Comunidades 2022. Programa Rádio Catedral. Tema: 
Pacto Educativo Global. Organização: SUSTCOM (Sustentabilidade Hu-
mana, Social e Ambiental das Comunidades) - Convênio ArqRio e PUC-
-Rio. Informações e inscrições, acesse.

16h. Roda de conversa. Tema: Assessoramento técnico para assenta-
mentos populares (Brasil e França). Palestrantes: Romain Gallart (APPUI/
França), Nathalia Conte (Labjuta/UFABC), Fatima Idrirri (DAL/França), 
Caio Santo Amore (PEABIRU/USP), Tatiana Terry (PUC-Rio) e Josiane do 
Vale (LEUS/PUC-Rio). Mediação: João Whitaker (LabHab/ USP) e Rafael 
Soares Gonçalves (LEUS/PUC-Rio). Organização: Departamento de Ser-
viço Social. Local: Sala F-200A.
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SEXTA-FEIRA 26

SÁBADO 27

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://ecoa.puc-rio.br/o-pacto-educativo-de-francisco-e-situacao-educacional-no-brasil
https://www.YouTube.com/c/VicariatoSocialRJ
https://www.YouTube.com/c/VicariatoSocialRJ
https://www.even3.com.br/comunidades2022/
https://www.even3.com.br/comunidades2022/
https://www.YouTube.com/c/VicariatoSocialRJ
https://www.even3.com.br/comunidades2022/
https://ecoa.puc-rio.br/o-efeito-pandemia-na-saude-mental-dos-estudantes-universitarios
https://ecoa.puc-rio.br/relacoes-de-genero-escola-e-sociedade
https://ecoa.puc-rio.br/diversidade-nas-organizacoes-por-que-precisamos-falar-sobre-isso
https://ecoa.puc-rio.br/teoria-critica-e-teoria-politica-pensando-os-limites-da-democracia
https://ecoa.puc-rio.br/design-de-sistemas-interativos-para-um-futuro-melhor
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https://www.even3.com.br/comunidades2022/

