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5 DE SETEMBRO DE 2022

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

Inscrições: As inscrições para as Cerimônias de Formatura de 2022.2 
serão realizadas até dia 23 de setembro. Os formandos interessados de-
verão preencher formulário disponível no SAU Online. Somente os alunos 
matriculados em todas as disciplinas do “falta cursar” poderão se ins-
crever. Para casos excepcionais, o formando deverá abrir um protocolo 
eletrônico, dentro do prazo de inscrição, através deste link.
 
Fotos de Turma: A foto de turma, para a confecção do convite oficial de 
formaturas, será produzida nos Pilotis do Edifício Kennedy, nas datas e 
nos horários mencionados abaixo:
 
Dia 22 de outubro (sábado): 9h. Ciências Biológicas, Ciência da 
Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação 
e Química. 10h. Engenharia de Produção, Física e Matemática. 11h. 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle 
e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Materiais e 
Nanotecnologia, Engenharia Mecânica e Engenharia Química
 
Dia 23 de outubro (domingo): 9h.  Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, 
Filosofia e Pedagogia. 10h. Letras, Psicologia e Teologia. 11h. Design
 
Dia 5 de novembro (sábado): 9h. Administração (diurno e noturno) e 
Tecnólogo em Gestão Financeira. 10h. Direito (diurno e noturno)
 
Dia 6 de novembro (domingo): 9h. Geografia, História, Relações 
Internacionais e Serviço Social. 10h. Comunicação Social (Cinema, 
Jornalismo e Publicidade)
 
Acesse o site www.puc-rio.br/formatura e leia as orientações para o dia 
da foto de turma.

FORMATURAS 2022.2

Terminam no dia 12 de setembro as inscrições para o Concurso Vestibular 
PUC-Rio 2023. Serão aceitas três modalidades de acesso: a classifica-
ção nas provas presenciais do Vestibular; o aproveitamento do resultado 
obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) rea-
lizado 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 (In-
ternational Baccalaureate Diploma Programme). Para mais informações, 
mande e-mail para vestibular@puc-rio.br ou acesse o site aqui.

VESTIBULAR 2023

PASTORAL UNIVERSITÁRIA ANCHIETA

Papo Universitário com a Juventude Católica
A Pastoral Universitária promoverá o encontro Rodas de Conversa 
para reunir e escutar a Juventude Católica da PUC-Rio. No encon-
tro, que será realizado no dia 8 de setembro, será apresentado um 
cronograma de propostas de atividades. As rodas ocorrerão na 
Pastoral Universitária Anchieta (subsolo da Igreja), às 11h  e às 
15h, e serão mediadas pelo Padre Paulo Veríssimo, SJ. 
 
Roda de Leitores
A Pastoral Universitária promove em setembro a Roda de Leitores. 
A ideia é escolher uma obra literária ao mês, promover a partilha 
da leitura coletiva e vivenciar outras experiências proporcionadas 
a partir da leitura. O primeiro encontro será no dia 14 de setem-
bro, na Pastoral Universitária Anchieta, às 15h. A primeira obra 
a entrar no circuito será O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório 
(Prêmio Jabuti 2021).
 
Voluntariado na Pastoral
O Pré-Vestibular Comunitário SejaMais oferece oportunidade de 
voluntariado para professores nas áreas de Redação, Gramática 
e Literatura. O SejaMais também precisa de voluntários na área 
de Pedagogia ou que tenham afinidade com acompanhamento de 
projetos pedagógicos.
 
Chamada para Dignidade Re-vista
A Dignidade Re-vista, que acaba de lançar a 14ª edição, já está 
com edital aberto para submissão de artigos para a 15ª edição, 
com a temática Democracia em questão: possibilidades e desa-
fios. Mais informações na Plataforma Maxwell ou na própria Pas-
toral Universitária.

Obs. Todas as atividades da Pastoral Universitária Anchieta são 
certificadas com horas de atividade complementar. Para mais in-
formações, faça uma visita à Pastoral.

CBA: Atualização de Cadastro no SGU/SAU: Alunos com bolsas Filantró-
pica, PUC e ProUni devem manter os telefones atualizados no SGU e os 
e-mails atualizados no SAU (www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas), 
pois estes são os principais meios de comunicação com a Coordenação.

Instagram: Siga @vrcpucrio e acompanhe, também pelo Instagram, as 
principais notícias e ações da VRC na PUC-Rio.

Gesto de Amor: A Campanha Dar Calor é um Gesto de Amor está arreca-
dando roupas e alimentos para pessoas em situação de rua durante todo 
o inverno. A doação pode ser depositada em um dos pontos de coleta: 
Pilotis do prédio Kennedy ou DCE (Vila dos Diretórios). Os que tiverem 
dificuldade de acesso a um desses pontos podem entrar em contato com 
Daniela Angeli pelo e-mail nasce@puc-rio.br ou celular 99479-1545.

Trabalho Voluntário: A respuc/VRC mantém parceiros que oferecem 
oportunidades em diversas áreas de conhecimento para alunos de todos 
os cursos de graduação interessados em participar de Trabalho Social. A 
participação em projetos sociais poderá ser considerada Atividade Com-
plementar. Clique aqui. Contato: 3527-1056.

INSCRIÇÕES DE VOLUNTÁRIOS 
As inscrições para trabalho voluntário no Núcleo de Apoio e Inclusão da-
Pessoa com Deficiência da PUC-Rio estão abertas. Alunos de todos os 
cursos podem participar e receber o certificado de atividade complemen-
tar. Para se inscrever, acesse. 

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://sgu.rdc.puc-rio.br/SGUWeb/protocolo/WloginProtocoloGenerico.aspx?idCC=577
http://www.puc-rio.br/formatura
https://www.puc-rio.br/vestibular/202212/
www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas
http://www.instagram.com/vrcpucrio
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/respuc/trabalho_social.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVERsLYe3jSpIV_1rLVI4cVj5e-b28XRb9jy28aXWG8U7XHQ/viewform
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Como o senhor se sentiu ao receber o convite 
para colaborar com a Reitoria da PUC-Rio?
Irmão Brune Gonçalves: Foi muito emocionante. 
Eu já fazia algumas colaborações, mas não com 
a Reitoria da Universidade. Acredito que há uma 
confiança muito grande depositada, e que nós 
nos capacitamos junto a outras pessoas. Aquilo 
que não conhecemos, perguntamos, estudamos. 
Acho que isso torna as coisas mais agradáveis 
de serem feitas. Não é saber chegar pronto, pre-
parado, mas dividir, somar, aprender com as pes-
soas que já estão na missão. É uma colaboração 
com a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, da 
PUC-Rio, que inclui pessoas que trabalham na 
Pastoral Universitária e no Centro Loyola de Fé 
e Cultura. É um trabalho em conjunto. Desse 
modo, acho que isto também dá uma identidade, 
de missão de trabalho e de confiança com todos.

Como é representar o retorno da figura do Ir-
mão Jesuíta para a PUC-Rio?
Irmão Brune: É gratificante. No passado, vários 
Irmãos passaram aqui e fizeram tantas coisas. Há 
histórias de que os Irmãos construíram os pilotis 
da Universidade, a parte elétrica e hidráulica com 
outros homens. Conheço uma pessoa que traba-
lha na PUC há 50 anos e que foi contratada por 
um Irmão. É satisfatório escutar essas histórias de 
pessoas que, de fato, fizeram o bem. Acho que a 
vocação, no sentido de fazer, não é realizar gran-
des coisas, mas é fazer o pequeno, a diferença 
no cotidiano, naquilo que gostamos e desejamos 
exercer. Santo Inácio tem uma máxima que diz: 
não é muito saber que satisfaz, mas é aquilo que 
se coloca no fazer, aquilo que se coloca desejo de 
fazer, de ajudar. Acho que quando levamos isso 
em conta, as coisas fluem. Sempre a colaboração 
com as outras pessoas, nunca sozinho.

Qual a expectativa de participar da vivência 
de uma Universidade que é considerada uma 

ENTREVISTA // 
IRMÃO BRUNE GONÇALVES, S.J.

das melhores do país?
Irmão Brune: As expectativas são muito al-
tas, porque percebemos a visibilidade da Uni-
versidade, o tamanho dela, as proporções. O 
que me anima é saber que é um local onde as 
pessoas gostam muito de estar, os alunos, os 
estagiários. Sentimos que há uma identificação. 
Nos sentimos recompensados, é uma gratidão 
enorme poder estar aqui. Ficamos com o cora-
ção muito alegre e desejoso de ajudar.

Atuar em um ambiente jovem, que privilegia a 
inovação, é motivador?
Irmão Brune: O que mais me motiva mesmo é 
essa questão da juventude. Às vezes, poder ser 
descontraído, ser alegre, isto é muito bacana. 
Acho que a vida está na juventude e nos jovens 
que pensam diferente. Olhar para o passado, 
ver as coisas que já fez, mas pensar também 
que pode fazer diferente.  Porque  o mundo, 
hoje, pede respostas diferentes. Há muita coisa 
que podemos aprender. Vai ser muito assertivo 
estar onde os jovens estão, e eu confio mui-
to nisso. Andamos por alguns lugares aqui e 
vemos jovens brilhantes, fazendo coisas muito 
boas, ver o Comunicar que é  uma equipe tão 
jovem e tão desejosa. Isso me contagia.

Qual será a sua missão aqui na PUC-Rio?
Brune Gonçalves: A minha missão é ser um 
supervisor que vai orientar alguns trabalhos e 
alguns processos dentro da Universidade. Por 
exemplo, acompanhar as equipes que estão 
subordinadas à Reitoria, ao Reitor, eu vou au-
xiliar na Pastoral Universitária, acompanhar um 
pouco dos trabalhos na parte administrativa, da 
Igreja, no Centro Loyola, e outras extensões da 
Universidade. Eu vou dar esse suporte adminis-
trativo, supervisionar e organizar alguns proces-
sos, realizar avaliações, tudo sobre orientação 
também da Reitoria. Eu estou aqui para servir.

POR LUZI ALVES

A presença de um Irmão Jesuíta 
no campus da PUC-Rio

Formado em História pela PUC-SP, 
Irmão Brune Gonçalves, S.J, é o 
novo Supervisor Administrativo 
da PUC-Rio. Ele terá a função 
de supervisionar as iniciativas 
de cuidado pastoral sob a 
responsabilidade da Reitoria, entre 
elas a  Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus, o Centro Loyola de Fé e 
Cultura, a Pastoral Universitária e 
outros setores. Gonçalves marca 
o retorno da figura do Irmão 
Jesuíta à Universidade, algo muito 
importante para a instituição, uma 
vez que os Irmãos Jesuítas foram 
fundamentais para a construção de 
prédios do Campus e toda a parte 
material da PUC-Rio. Após muitos 
anos, Irmão Brune é o primeiro 
Irmão Jesuíta que volta a fazer 
parte do quadro da Universidade. 
Um resgate de uma tradição, que 
é a presença de Irmãos Jesuítas 
com atuação no campus. Irmão 
Brune Gonçalves possui pós-
graduação em Juventudes pela 
Faculdade Jesuíta de Filosofia e 
Teologia (FAJE).

JORGE FERREIRA

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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Entre muros e pontes

A Vice-Reitoria Comunitária, por 
meio do NASCE (Núcleo de Ação 
Social Comunitária e Extensão) 
desenvolveu o projeto Entre 
muros e pontes: potencializando 
processos socioeducativos 
através da relação Universidade-
Escola em parceria com a 
Escola Municipal Luiz Delfino. O 
objetivo é promover a interação 
da Comunidade Universitária com 
a sociedade com diálogo, troca 
de conhecimentos, participação 
e contato com as questões 
complexas contemporâneas 
presentes no contexto social, em 
especial na área da educação. O 
projeto tem como foco contribuir 
para a promoção do ensino 
e da aprendizagem na Escola 
Luiz Delfino utilizando diversas 
atividades interdisciplinares, 
desenvolvidas pela PUC-
Rio no âmbito pedagógico, 
para o desenvolvimento de 
potencialidades e a redução 
de desigualdades escolares, 
em especial no contexto de 
pós-pandemia. Andrea Paiva, 
assessora de gabinete da 
Vice-Reitoria para Assuntos 
Comunitários, e Natalia Maroun, 
coordenadora de Financiamento 
Estudantil (FIES), detalham como 
a iniciativa pode contribuir com o 
avanço da comunidade.

Como surgiu o projeto?
Natalia Maroun: O projeto Entre Muros  foi 
construído a partir das necessidades da  Escola 
que foram sendo apresentadas à Universidade. 
A coordenadora da Escola Luiz Delfino, ex-alu-
na do curso de letras da PUC-Rio, procurou a 
Vice-Reitoria Comunitária em busca de parceria 
para enfrentar as dificuldades pedagógicas no 
âmbito escolar, sobretudo decorrentes da crise 
sanitária iniciada em 2020.   
Andrea Paiva: Inicialmente, esse projeto de ex-
tensão pretende ampliar espaços e possibilida-
des para trabalhar as defasagens do ensino e da 
aprendizagem, proporcionando oficinas de leitura 
e escrita, e trabalhar também a perspectiva da di-
mensão socioemocional com oficinas semanais 

De que forma o projeto pode beneficiar as 
pessoas da PUC-Rio que estão participando? 
Natalia: O projeto visa a interação e o for-
talecimento da relação Universidade-Escola 
através da interdisciplinaridade e, para isso, 
ele será desenvolvido por diferentes áreas do 
conhecimento. Vale ressaltar que a escola fica 
bem perto da Universidade, praticamente em 
frente à saída do Campus para a Rua Mar-
quês de São Vicente, daí o título “entre muros 
e pontes”: os muros que separam também 
constroem pontes que unem. 
Andrea: A extensão universitária dá aos alu-
nos e professores a oportunidade de dialogar 
com realidades concretas ao nosso redor. Ter 
a oportunidade de se envolver em atividades 
como esta traz a possibilidade de qualificar 
ainda mais a formação acadêmica dos alunos 
da PUC-Rio, que é uma universidade católica 

ENTREVISTA //
ANDREA PAIVA E NATALIA MAROUN

e comunitária que visa promover esse contato 
com realidades diversas. 

Existe um prazo de validade para o projeto ou 
é algo que a PUC-Rio busca manter?
Natalia: O segundo semestre de 2022 será 
uma experiência de  projeto piloto, mas a ideia 
é que ele seja cada vez mais aprimorado, den-
tro da perspectiva interdisciplinar, pela equipe, 
e que a interação Universidade-Escola se faça 
cada vez mais forte e presente na perspectiva 
da Extensão Universitária. 
Andrea: Não existe um prazo, o projeto começa 
em agosto deste ano com grande expectativa 
e com a perspectiva de que pode se tornar um 
projeto de extensão continuada.

Qual a importância da extensão universitária 
e de promover esse diálogo entre a Universi-
dade e a escola?
Natalia: A integração entre Universidade e so-
ciedade se faz presente, na medida em que esta 
busca promover o desenvolvimento de ações 
que atendam as demandas sociais das comu-
nidades por meio da elaboração e execução de 
projetos de Extensão Universitária. A interdis-
ciplinaridade é o ponto chave do projeto, na 
medida em que promove a formação cidadã e 
humanística visando potencializar ações que 
influenciam políticas de transformação social.  
Andrea: O ensino através da extensão está ex-
trapolando o espaço restrito da sala de aula e 
preparando cada vez mais os alunos, e tudo 
isso é muito importante para as novas deman-
das da educação, principalmente no pós-pan-
demia em que estamos vivendo.

POR LUANNA LINO

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

Grupo de Interpretação de Textos do NOAP 
Em setembro, o NOAP volta a promover os encontros do Grupo de 
Interpretação de Textos (GIT). Voltadas para alunos que buscam 
desenvolver habilidades de interpretação de textos acadêmicos, 
as aulas são independentes entre si, em todas as terças-feiras do 
mês, dias 6, 13, 20 e 27, sempre das 17h às 19h, pela plataforma 
Zoom. Clique aqui para se inscrever.

PIBID E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
Continuam abertas as inscrições para 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, Geografia, História, Letras Inglês, Letras 
Português e Pedagogia. Para o Programa de Residência Pedagógica 
(PRP) podem se candidatar alunos matriculados do 5º período em dian-
te, dos cursos de Ciências Sociais, Filosofia, História, Letras Português 
e Pedagogia. As bolsas de iniciação a docência e residentes serão pagas 
durante o período de 18 meses de acordo com o cronograma da CAPES, 
no valor de R$ 400. Para saber mais, acesse.

No dia 15 de setembro, haverá o debate sobre os riscos da democracia. 
A primeira mesa começa às 10h com o tema comunicabilidade do poder; 
às 14h, os riscos da globalização e, às 16h30, as origens da destruição. 
Márcia Cavalcante Schuback, Luciana Villas Bôas e Newton Bignotto es-
tão entre os convidados. O encontro será realizado no Auditório do CTC, 
no Edifício Cardeal Leme.

DEMOCRACIA EM RISCO

O EducationUSA, órgão oficial do Departamento de Estado America-
no para informações sobre estudos nos EUA na PUC-Rio, promove 
a Feira EducationUSA Brasil Roadshow 2022, que terá a participa-
ção de universidades americanas em busca de alunos que estejam 
dispostos a contribuir em diversas funções como voluntários. A feira 
será no dia 29 de setembro, no Hotel Marriott, em Copacabana. Os 
voluntários poderão escolher trabalhar pela manhã ou à tarde no dia 
29. Todos receberão uma declaração de horas de Atividades Com-
plementares. Para se inscrever basta preencher o formulário (clique 
aqui) até o dia 23 de setembro.

FEIRA EDUCATIONUSA

No dia 14 de setembro, às 13h30, será realizada a edição de setem-
bro do Gênesis de Portas Abertas. A coordenadora da Incubadora, 
Clarice Martuscello, apresenta como funciona o Instituto e as formas 
de apoiar empreendedores e empreendimentos inovadores. Para par-
ticipar, clique aqui.

GÊNESIS DE PORTAS ABERTAS

Para marcar o bicentenário
 da Independência do Brasil, a TV 
PUC-Rio produziu uma série, já disponível 
em seu canal no YouTube, que revisita o
importante período histórico e narra histórias que 
os livros não contam. Em seus 5 episódios, são 
discutidos assuntos além do ponto de vista do colonizador 
branco, que resgatam o papel de personagens notáveis, porém 
pouco lembrados, sobretudo mulheres e negros. As narrativas também 
questionam os reflexos da emancipação brasileira até os dias atuais e 
contrapõem processos de independência de diferentes países.

NEAM COMPLETA 41 ANOS
No dia 12 de setembro, às 12h, será celebrada a missa em comemoração 
aos 41 anos do Núcleo de Estudo e Ação sobre o Menor (NEAM), na 
Igreja Sagrado Coração de Jesus. O celebrante será o Reitor da Igreja, 
Padre Arnaldo Rodrigues.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://forms.gle/XXTtLm7PUR15sT4n9
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/licenciaturas/noticias.html#not20220811
https://bit.ly/edusavoluntarios
https://bit.ly/edusavoluntarios
https://www.sympla.com.br/evento-online/genesis-de-portas-abertas/1680038
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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.

CURSOS DE EXTENSÃO
Visualização de Dados e de Experiência
Data: 17 de setembro a 1 de outubro 
Horário: Sábado, das 9h às 13h
Valor: Parcela única de R$ 849 ou em 10x no cartão de crédito

Inteligência Artificial e Direito
Data: 19 de setembro a 30 de novembro
Horário: segundas e quartas-feiras, das 18h às 20h
Valor: 3 parcelas de R$ 414 ou em 10x no cartão de crédito

Legislação Urbana e Edilícia do Rio de Janeiro: como elaborar e 
aprovar projetos
Data: 19 de setembro a 28 de novembro
Horário: segundas-feiras, das 19h às 22h
Valor: 3 parcelas de R$ 794 ou em 10x no cartão de crédito

Métodos Ágeis na Arquitetura
Data: 20 de setembro a 20 de outubro
Horário: terças e quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: 2 parcelas de R$ 637 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, 5

  TERÇA-FEIRA, 6

17h. Palestra. Tema: Crisis, crisis, crisis: La normalización de la crisis y el tra-
bajo de la crítica. Palestrantes: Rodrigo Cordero Vega (Doutor em Sociologia 
pela University of Warwick). Organização:  Maria Alice Rezende de Carvalho 
(Departamento de Ciências Sociais). Local: Casa 18, Vila dos Diretórios.

8h30. Live. Jornada Teológico-Eucarística. Clique aqui para acessar. ID da reunião: 
921 8720 8904 Senha de acesso: 100895. Para mais informações, clique aqui.

11h e 15h. Encontro presencial. Rodas de Conversa. Tema: Papo Universitário 
com a Juventude Católica. Mediador: Padre Paulo Veríssimo, SJ. Organização: 
Pastoral Universitária. Local: Pastoral Universitária Anchieta (subsolo da Igreja).

17h. Live. Virada Cultural Amazônia de Pé para celebrar o Dia da Amazônia. Pa-
lestrantes: Carlos Nobre (climatologista), Carina Pimenta (co-fundadoras e di-
retora executiva da Conexsus - Instituto Conexões Sustentáveis),  Rafael Loyola 
(diretor executivo do IIS - Instituto Internacional para a Sustentabilidade). Orga-
nização: Centro de Ciências da Conservação e Sustentabilidade do Rio (CSRio) 
e Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Transmissão via YouTube.

18h. Encontro Notícias Teológicas. On-line. Tema: 200 anos da Independência 
do Brasil. Organização: Cátedra Carlo Maria Martini – CTCH. Palestrantes: pro-
fessores Felipe Azevedo e Souza e Crislayne Alfagali (Departamento de His-
tória). Mediador: Padre Eraldo Leão (Doutorando em Teologia). Transmissão 
pelo Zoom (clique aqui). ID da reunião: 945 2915 9801. Senha de acesso: 
600926. E pelo Canal da Cátedra Carlo Maria Martini no YouTube (clique aqui).
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https://www.youtube.com/channel/UCFr6v4eUuEAs0mS1bNB7nOQ

