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FORMATURAS 2022.2

As inscrições para as Cerimônias de Formatura de 2022.2 serão 
realizadas de 5 a 23 de setembro. Os formandos interessados de-
verão preencher, dentro do prazo informado, o formulário que esta-
rá disponível no SAU Online. Somente os alunos matriculados em 
todas as disciplinas do “falta cursar” poderão se inscrever. Casos 
excepcionais devem ser enviados para o e-mail ceic@puc-rio.br, 
dentro do prazo de inscrição.
 
Fotos de Turma
Em breve, a Coordenação de Eventos Institucionais e Cerimonial 
(CEIC) irá divulgar os dias e os horários específicos para as fotos 
de turma de cada curso. Acesse o site www.puc-rio.br/formatura e 
acompanhe as redes sociais da CEIC: Facebook (/pucrio.ceic) e Ins-
tagram (@ceicpucrio) para mais informações sobre as Formaturas.

Vestibular 2023
As inscrições para o Concurso Vestibular PUC-Rio 
2023 vão até 12 de setembro de 2022. Serão aceitas 
três modalidades de acesso: a classificação nas provas 
presenciais do Vestibular; 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); o aproveitamento 
do resultado obtido pelo candidato em um dos Exames 
Internacionais – Abitur, Bac (Baccalauréat Général) 
ou IB Diploma (International Baccalaureate Diploma 
Programme). Para mais informações, mande e-mail 
para vestibular@puc-rio.br ou acesse o site aqui.

No dia 1º de setembro, a Universidade realiza uma campanha de doação 
de sangue no salão da Pastoral Universitária, localizado no subsolo da 
Igreja da PUC-Rio, a partir das 9h30. A coleta vai ocorrer até as 15h ou 
até completar 140 cadastros. Os interessados em doar sangue devem 
ter entre 18 e 65 anos, apresentar documento de identidade original com 
foto, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, estar com 
boa saúde e pesar acima de 50kg.

DOAÇÃO DE SANGUE

FESP/VRC - Inscrição 
Serão abertas no dia 1º de setembro, as inscrições para o Processo 
Seletivo do FESP. Os alunos com bolsa 100% tipo FILANTRÓPICA ou 
PROUNI, que desejarem participar poderão fazer sua inscrição, até o dia 
7 de setembro, acessando o site do FESP aqui.

respuc
Alunos de todos os cursos de graduação podem realizar Trabalho 
Social em diversas áreas do conhecimento em instituições parceiras da 
respuc/VRC. A participação do aluno PUC em projetos sociais poderá 
ser considerada Atividade Complementar. Mais informações: www.puc-
rio.br/respuc. Contato: 3527-1056.

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

GESTO DE AMOR
A Campanha Dar Calor é um Gesto 
de Amor está arrecadando roupas 
e alimentos para pessoas em si-
tuação de rua. A doação pode ser 
depositada em um dos pontos de 
coleta: Pilotis do prédio Kennedy 
ou DCE (Vila dos Diretórios). Mais 
informações pelo e-mail nasce@
puc-rio.br ou celular 99479-1545.

OVO DA SERPENTE
A jornalista Consuelo Dieguez vai 
lançar o livro O Ovo da Serpente: 
Nova direita e bolsonarismo: seus 
bastidores, personagens e a che-
gada ao poder na Universidade. O 
encontro será no dia 2 de setem-
bro, sala K-102, das 13h às 15h, 
com a mediação do coordenador de 
graduação no Departamento de Co-
municação, professor Leonel Aguiar. 
Consuelo Dieguez se formou pela 
PUC-Rio em 2007 e é repórter da re-
vista Piauí. Ela trabalhou nos jornais 
O Globo e Jornal do Brasil, na TV 
Globo e nas revistas Veja e Exame.

OFICINA DE PESQUISA
Estão abertas as inscrições para a 
Oficina de Pesquisa Quantitativa no 
R: uma introdução, organizada pelo 
Departamento de Psicologia. Os en-
contros serão às quintas-feiras, de 
1º de setembro até 10 de novem-
bro, das 19h às 21h, na sala 204 
- Prédio Cardeal Leme. Para mais 
informações, acesse o site ou envie 
e-mail para psieventos@puc-rio.br. 
Para inscrições, acesse aqui.

EMPREENDEDORISMO DE IMPACTO
As inscrições para o Programa 
Empreendedorismo de Impacto 
(PEI) foram prorrogadas até o dia 
29 de agosto. Organizado pelo 
Instituto Gênesis PUC-Rio e pela 
Coordenação de Ensino de Empre-
endedorismo e Inovação (CEMP/
PUC-Rio), o PEI 2.0 tem o objetivo 
de estimular a mentalidade empre-
endedora e incentivar o desenvol-
vimento de Negócios de Impacto 
Socioambiental (NIS). Para outras 
informações e inscrições, acesse.

ESTÁGIO DIREITO AMBIENTAL
O Climate Policy Initiative (CPI)/ Núcleo de Avaliação de Políticas Climáti-
cas (NAPC PUC-Rio) abriu processo seletivo para estudantes de Direito 
da PUC-Rio interessados em trabalhar como assistente legal na área 
de direito ambiental e uso da terra. Dentre as atividades exercidas, está 
pesquisa e análise de projetos de lei, legislação, doutrina e jurisprudên-
cia relacionadas a direito ambiental, acompanhar processos e elaborar 
notas técnicas, relatórios, apresentações e bases de posicionamentos 
jurídicos. Os candidatos devem encaminhar histórico escolar e currículo 
até o dia 1º de setembro para o e-mail lourdes.machado@cpiglobal.org.
 
GRUPO DE ESTUDOS
O Grupo de Estudos de Direito Ambiental do Núcleo Interdiscipli-
nar de Meio Ambiente - NIMAJUR, coordenado pelos professores 
Fernando Walcacer e Bruno Lúcio Manzolilo, retoma as atividades 
presenciais a partir do dia 1 de setembro, quinta-feira, às 11h. Esta 
edição terá foco nos Direitos da Natureza. As reuniões ocorrem se-
manalmente às quintas-feiras, sempre no mesmo horário, na casa 
V (em frente ao bicicletário), e são abertas a alunos e professores 
de todos departamentos. A participação dos alunos nas reuniões 
do NIMAJUR pode ser computada como atividade complementar.
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Preparar a 
Universidade 
para as próximas 
gerações

Diretor do Instituto Tecgraf e um 
dos idealizadores do projeto, 
professor Marcelo Gattass, 
assume a Vice-Reitoria de 
Desenvolvimento que acaba de 
ser rebatizada de Vice-Reitoria de 
Desenvolvimento e Inovação. O 
órgão executivo orienta, coordena 
e fiscaliza todas as atividades 
para o desenvolvimento da 
Universidade e agora, de acordo 
com o professor, a nova missão 
da Vice-Reitoria é transformar o 
ambiente em um local vibrante, 
no qual alunos e professores 
serão motivados para transformar 
a sociedade. Gattass agradece, 
principalmente, pela confiança do 
Reitor da PUC-Rio, Padre Anderson 
Antônio Pedroso S.J., e do 
professor Sergio Bruni que lançou 
as bases do projeto.

transformar o ambiente como um todo. Todas 
as formas de se relacionar mudaram, o próprio 
valor do conhecimento sofreu alteração. Torna-
-se, portanto, necessário trazer a universidade 
para esse novo cenário. A própria sustentabili-
dade da PUC-Rio se baseia na interação social 
e na criação de conhecimento.
 
Quais as primeiras diretrizes que o senhor 
pretende implantar como Vice-Reitor de De-
senvolvimento e Inovação?
Gattass: O mais importante nesse momento é 
construir o consenso da visão de onde quere-
mos ir. Nós, da PUC-Rio, temos uma identidade 
que almeja cultura, conhecimento, tolerância de 
visões e valorização do ser humano. No caso da 
Vice-Reitoria de Desenvolvimento e Inovação, 
para além de tudo isso, precisamos promover 
riqueza. Veja bem, quando digo riqueza, não es-
tou falando de fortunas e sim do valor que faz a 
manutenção e crescimento da Universidade. A 
missão principal da Vice-Reitoria de Desenvol-
vimento e Inovações é puxar a universidade e 
mexer na universidade. A Vice-Reitoria de De-
senvolvimento sempre teve a missão de ajudar a 
ter um prédio melhor e sim, vou fazer isso tudo. 
O campus vai ser ainda mais maravilhoso, mas 
além disso, vamos transformar esse ambiente. 
Essa é a segunda casa dos alunos, e a nossa 
prioridade é trabalhar para repaginar o campus 
e torná-lo mais acolhedor, criar espaços de co-
working e promover interação entre as pessoas.
 
De que forma a experiência à frente do Insti-
tuto TECGRAF pode acrescentar na sua nova 
missão? Como ficará a partir de agora o co-
mando do projeto? O senhor vai acumular as 
duas funções?

ENTREVISTA // MARCELO GATTASS

Gattass: O Tecgraf foi um projeto piloto de 
uma Universidade visionária. Ele foi feito fora 
dos moldes tradicionais e foi extremamente 
bem-sucedido. Nestes próximos meses, vou 
me dedicar em criar o futuro da Vice-Reitoria 
e depois reposicionar o Tecgraf, que vai ter ou-
tro futuro. O novo objetivo é levar a tecnologia 
educacional para todo o Campus e domínios, 
assim como acontece no Tecgraf. Eu agi toda 
a vida com transições, sem rupturas, e por 
enquanto seguirei assim. Estamos todos traba-
lhando juntos, sem uma preocupação de núcle-
os e com uma meta em comum: construir uma 
nova rede, bem mais eficiente, empolgante, em 
um território fértil para dar crescimento a outras 
futuras redes.
 
Qual legado o senhor planeja deixar para a 
Universidade?
Gattass: Queremos dar mais oportunidade 
aos mais novos. Eu e minha geração estamos 
chegando aos 70, e passamos por muitos 
problemas dentro da PUC, porém, fomos nós 
que estruturamos a Universidade como ela é 
hoje. Apesar de estar chegando nosso tem-
po limite aqui, ainda fazemos muitas coisas e 
ocupamos muitos espaços. Portanto, preparo 
o ambiente para as próximas gerações - nem 
eu e nem minha turma vamos usufruir do que 
estamos construindo aqui, mas continuaremos 
erguendo. Agora, está na hora de abrirmos es-
paço para professores mais novos e promover 
ainda mais o crescimento dos nossos alunos. 
Está na hora de parar de olhar para o espaço 
que vamos ocupar e olhar para o espaço que 
vamos transmitir para os outros: recriando a 
Universidade para que surjam outras gerações 
empoderadas. A minha missão é servir à PUC.

POR GIOVANNA DE LUCA

A sociedade mudou após a pandemia e a 
Universidade também. Quais os desafios de 
assumir a Vice-Reitoria de Desenvolvimento 
neste momento?
Marcelo Gattass: A pandemia de COVID-19 
traçou mudanças significativas na sociedade e 
os processos de digitalização, trabalho e ensino 
remoto mostraram que a Universidade é muito 
mais do que um local de ensino. Aqui, tem cul-
tura, ciência, outros expoentes do conhecimen-
to, e, o mais importante, aqui, estão os futuros 
profissionais que vão conduzir e transformar a 
sociedade brasileira, tanto em liderança empre-
sarial, quanto social. Acredito que o principal 
desafio é acordar a energia que foi apagada e 
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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.

  QUARTA-FEIRA, 31

  QUINTA-FEIRA, 1º

  SEXTA-FEIRA, 2
13h. Palestra Presencial. Tema: Jornalismo, política e democracia e lan-
çamento do livro O Ovo da Serpente. Palestrantes: Consuelo Dieguez (jor-
nalista da Revista Piauí). Organização: Departamento de Comunicação. 
Local: K-102. Mais informações aqui.

9h. Palestra Presencial. Tema: Tá pensando o quê? Vamos falar sobre bem-
-estar físico, mental e espiritual. Abertura: Padre Anderson Antonio Pedroso, 
S.J. (Reitor PUC-Rio), professores Augusto Sampaio (Vice-Reitor Comuni-
tário) e Hilton Koch (Decano CCBS). Demais palestrantes: professores Fá-
bio Barbirato (Chefe do Ambulatório), Helenice Charchat (Departamento de 
Psicologia), Fátima Vasconcellos (pós-graduação em Psiquiatria), Fernan-
do Tenório (Departamento de Psicologia), Raphael Zaremba (Departamento 
de Psicologia), Paulo Júnior (Coordenação de Educação Física), Patrícia 
Bado (Departamento de Neurociência), Marco Aurélio (Departamento de 
Psicologia), Maracy Domingues Alves (Departamento de Psicologia), Duda 
Nascimento (Instrutor de Mindfulness), psicóloga Luisa Wolff (especialista 
em Transtornos Adictivos), procuradora Cynthia Lopes (Ministério Público 
do Trabalho) e Patrícia Fanteza (Centro de Valorização da Vida - CVV). Or-
ganização: CCBS/MedPUC. Local: Auditório Padre Anchieta.

9h. Aula Inaugural. Departamento de Direito (presencial). Tema: Direi-
tos Humanos e novas tecnologias em tempos de neoliberalismo. Pales-
trante: Professora Gisele Ricobom (Instituto de Relações Internacionais e 
Defesa da UFRJ). Local: Auditório B6.

19h30. Palestra on-line. Tema: A melhor forma para publicar livros e 
artigos e os meandros do mercado editorial. Palestrante: Sérgio Ricar-
do França da Silva (Especialista em Produção do Livro, pela Cátedra da 
Unesco PUC-Rio). Pela plataforma Zoom. Organização: Coordenação 
Central de Extensão (CCE). Informações e inscrição, acesse aqui.

19h. Roda de conversa. Tema: Pesquisa, escrita e visualização de dados 
em UX. Palestrantes: Bruno Rodrigues (especialista em Informação para 
a Mídia Digital), professora Manuela Quaresma (Departamento de Artes 
& Design PUC-Rio) e professor Luiz Ludwig (Departamento de Artes & 
Design PUC-Rio). Organização: Coordenação Central de Extensão (CCE). 
Plataforma Zoom. Outras informações e inscrições, acesse.

19h. Aula aberta. Tema: LICIN, o Licenciamento Integrado de Edificações. 
Palestrantes: professor Manuel Fiaschi (Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo), professora Lucia Vetter (curso Arquitetura Legal) e Sabrina 
Bridi. Organização: Coordenação Central de Extensão (CCE). Plataforma 
Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

20h. Webinar. Tema: Segredos para o Sucesso de um Produto Digital. 
Palestrante: Abel Reis, Franco Pieragnoli, Marcio Leibovitch e Marcello 
Póvoa e Carlos Antonio Vieira Fernandes (presidente financeiro do BRB 
- Banco de Brasília).  Organização: IAG/Departamento de Administração. 
Para assistir, acesse aqui. Informações, acesse aqui.

14h. Palestra Presencial. Tema: Cardeal Carlo Maria Martini: 10 anos de 
reflexão e esperança. Palestrantes: Padre Anderson Antonio Pedroso, S.J. 
(Reitor da PUC-Rio), professora Maria Clara Bingemer (Coordenadora da 
CCMM). Organização: Cátedra Carlo Maria Martini (CCMM/CTCH). Media-
dora: Beatriz Gross (Mestre em Teologia). Local: Auditório do Centro Loyo-
la. Para mais informações acesse o site. Para se inscrever, acesse aqui.

20h. Aula Inaugural. Instituto Confucius (on-line). Tema: Lu Xun: The 
Father of Chinese Modern Literature. Palestrante: Professora Wang Haiyan 
(Doutora em Literatura Chinesa Moderna e Contemporânea - Professora 
Associada na Universidade de Hebei (China) e Diretora do Instituto Con-
fucius da Universidade da Malásia). Para assistir, acesse aqui.

CURSOS DE EXTENSÃO
Deep Learning em Python
Data: 14 de setembro a 25 de janeiro
Horário: Quartas-feiras, das 19h às 22h 
Valor: 4 parcelas de R$ 607 ou em 10x no cartão de crédito

Gestão de Pessoas e de Equipes
Data: 30 de agosto a 27 de outubro
Horário: Terças e quintas, das 19h às 21h 
Valor: 2 parcelas de R$ 960 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

  SEGUNDA-FEIRA, 29

  TERÇA-FEIRA, 30

AGENDA  DA SEMANA

DUPLO DIPLOMA DO CTC: Terminam, no dia 1º de setembro, as inscrições 
para os intercâmbios internacionais de duplo diploma do CTC. Podem se 
candidatar alunos de graduação do CTC com bom rendimento acadêmico 
que estejam entre o 4º e o 6º período. O programa, com duração de até 2 
anos, inclui participação em estágios e oferece bolsas de estudos. As opções 
são instituições dos grupos École Centrales, Institut Mines-Télécom, Institut 
National des Sciences Appliquées, Paristech ou Telecom Paris. As inscrições 
são através do portal SIAA-PUC. Para mais informações acesse aqui.

ORIENTAÇÕES: A Coordenação Central de Cooperação Internacional vai 
realizar duas palestras com orientações sobre os procedimentos para 
candidatura, critérios de seleção e oportunidades de bolsa aos alunos 
interessados em participar dos programas de intercâmbio acadêmico in-
ternacional. No dia 30 de agosto, a sessão contará com a participação 
de um representante da Polytechnique Montréal na sala L418. No dia 2 de 
setembro, a palestra será voltada para estudantes de Economia na sala 
F-300. As inscrições para o próximo processo seletivo iniciam no dia 
10 de setembro e vão até o dia 20 de outubro. Para outras informações, 
acesse. Para conhecer outros detalhes sobre a CCCI, clique aqui.

INTERCÂMBIO

AULAS DE CAPOEIRA

O Mestre Camurça ministra aulas de capoeira às segundas, 
quartas e sextas-feiras. Os horários são das 12h às 13h e das 
19h às 21h, no subsolo do Ginásio da PUC. Para mais informa-
ções, acesse o site aqui, contate o telefone 98285-3079 ou o 
e-mail leni@puc-rio.br.
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