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12 DE SETEMBRO DE 2022

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

FORMATURAS 2022.2

Inscrições
As inscrições para as Cerimônias de Formatura de 2022.2 serão re-
alizadas até dia 23 de setembro. Os formandos interessados devem 
preencher formulário disponível no SAU Online. Somente os alunos 
matriculados em todas as disciplinas do “falta cursar” poderão se 
inscrever. Para casos excepcionais, o formando deverá abrir um pro-
tocolo eletrônico, dentro do prazo de inscrição, através deste link.
 
Fotos de Turma 
A foto de turma, para a confecção do convite oficial de formaturas 
da PUC-Rio, 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 Con-
trole 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. Para participar da foto de turma, é necessá-
rio fazer a inscrição pelo formulário disponível no SAU.

Estão abertas as inscrições para a palestra on-line de lançamento do 
Programa de Germinação de Impacto (PGI) – Ciclo 2, que será no dia 
15 de setembro, às 14h. Organizado pelo Instituto Gênesis PUC-Rio, em 
cooperação com Furnas, o programa vai realizar a capacitação on-line 
em empreendedorismo de 150 participantes de todas as regiões do país. 
Totalmente gratuito, o PGI promoverá o desenvolvimento empresarial de 
quatro projetos/negócios de impacto socioambiental de Angra dos Reis 
ao longo de seis meses. Para se inscrever na palestra de lançamento do 
PGI – Ciclo 2, acesse. Mais informações sobre o programa, clique aqui.

PALESTRA EMPREENDEDORISMO 

BAZAR FELINOS UNIVERSITÁRIOS 
A organização sem fins lucrativos Felinos Universitários do Marquês pro-
move o Bazar do FUM nos pilotis do Edifício Cardeal Leme, nos dias 
13, 14 e 15 de setembro, das 9h às 17h30. O bazar tem como objetivo 
arrecadar fundos para ajudar no acolhimento e no cuidado dos gatos e 
animais silvestres que ficam nos arredores do campus universitário.

Saúde Mental na Pandemia 
O professor Hugo Monteiro Ferrei-
ra, Coordenador do Núcleo do Cui-
dado Humano, da UFRPE, estará 
na PUC-Rio no dia 14 de setembro, 
às 17h, no auditório do IAG, para 
lançar o livro A Geração do Quarto. 
A obra é o resultado de uma pes-
quisa sobre a saúde mental dos 
adolescentes e jovens brasileiros 
durante o período de isolamento 
social na pandemia da Covid-19. 
O autor apresentará os resultados 
da pesquisa e o trabalho do Pode 
Falar, aplicativo de atendimento a 
essa faixa etária para orientação 
sobre questões de saúde mental, 
que em breve terá um núcleo de 
atendimento na PUC-Rio.

Professor Engenharia Industrial
O Departamento de Engenharia 
Industrial (DEI) abre processo 
seletivo para professor do quadro 
principal. A carga horária é de 40 
horas semanais, e as inscrições 
vão até o dia 1º de novembro. A 
vaga é voltada para atuação nas 
áreas de pesquisa de Operações 
e Negócios em Engenharia (ONE) 
e Pesquisa Operacional (PO). O 
processo seletivo inclui envio da 
documentação, reunião com a 
Direção do DEI, apresentação de 
projeto de pesquisa e avaliação 
oral das habilidades didáticas 
com perguntas ao final. Todos os 
detalhes podem ser conferidos 
neste link.

  WORKSHOPS
Rede Global de Educação Jesuíta 
Healing Earth é um livro de texto que aborda questões ambientais para 
estudantes do ensino secundário e universitário. A obra convida o leitor 
a seguir o apelo do Papa Francisco na Encíclica Laudato Si’ para se tor-
nar um ecologista integral. É uma ferramenta educacional que é fruto da 
contribuição especializada de mais de 100 pessoas da Rede Global de 
Educação Jesuíta. Está disponível on-line e gratuitamente aqui. No dia 
7 de outubro, às 13h, será realizado um workshop no Zoom, em inglês, 
para todos os professores interessados em aprender e utilizar este recur-
so educacional. Para se inscrever no workshop, clique aqui.

Foresight Estudos Futuros 
Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, ocorrerá o Workshop Foresight 
Estudos Futuros, fruto da parceria entre o Copenhagen Institute For Futu-
res Studies (CIFS), com o Instituto Gênesis da PUC-Rio. O encontro tem 
como objetivo estimular o pensamento estratégico sobre o papel das pes-
soas na construção de futuros melhores a partir do contexto presente. A 
palestra será no prédio do Instituto Gênesis, próximo do campus da Uni-
versidade. Para obter mais informações e realizar a inscrição, clique aqui.

FESP. Período de Ajuste Mensal do Aluno: Os alunos atendidos pelo FESP 
que desejarem ajustar os auxílios para o mês de outubro de 2022 devem 
clicar aqui a partir do dia 15 até o dia 20 de setembro para a solicitação.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas
http://www.puc-rio.br/formatura
https://forms.gle/Ws2BXVQjuKDk9ovYA
https://genesispucrio.wixsite.com/editalpgi
http://www.ind.puc-rio.br/processo-seletivo/
http://healingearth.ijep.net/es
https://forms.office.com/r/Bbr7hyZ7ZH
https://www.sympla.com.br/evento/workshop-foresight-estudos-futuros-rio-de-janeiro/1682977?fbclid=IwAR2LtmmKvg5MlsmZF_FanMHb-S5di3bWKBmRNvxM24MZH842DjKG0g0AEXQ
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
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Novo Vice-Reitor Geral da PUC-Rio toma posse no dia 15

Portanto, acolhi este chamado no sentido de uma 
colaboração mais estreita e de uma colateralidade, 
como o Padre Anderson mesmo diz, um apoio fun-
damental à sua missão. O senso de responsabilidade 
é grande, por saber o que se espera de alguém que 
vem para ajudar e contribuir. Venho para uma cola-
boração, que vem sendo desenhada e pensada, até 
porque existem várias maneiras de estabelecer uma 
colaboração e de ser uma presença de qualidade, 
ainda mais quando se trata de uma Universidade 
como a PUC-Rio, tão importante para o Brasil, para a 
Arquidiocese do Rio de Janeiro e para a Companhia 
de Jesus. Além disso, quando um jesuíta é enviado 
em missão, ele não vai sozinho, toda a Companhia de 
Jesus vai com ele, e eu sei bem o que significa estar e 
atuar com outros ou em nome de alguém, colaborar e 
responder, compondo uma equipe.

Como a sua formação e experiência em universi-
dades do Brasil e do exterior podem contribuir para 
esta nova missão?
Padre André: Comecei a trabalhar muito cedo, como 
menor aprendiz do Banco do Brasil, na minha cidade 
de origem, na região metropolitana de Belo Horizonte. 
Meus pais prezaram muito pela nossa formação, e 
minha vida acadêmica é anterior à entrada na Com-
panhia de Jesus. A defesa de tese, por exemplo, 
aconteceu bem no início do primeiro ano de Novi-
ciado. Tive experiências de trabalho em outras redes 
de ensino, inclusive de Ensino Fundamental e Médio, 
porque atuei nas redes públicas municipal, estadual 
e federal, bem como em colégios particulares leigos 
e confessionais. Essa trajetória me faz consciente de 
desafios e oportunidades na educação, desde muito 
cedo. Os dez anos de estudos na UFMG me deram 
uma noção da pesquisa acadêmica em uma univer-
sidade pública de qualidade, que me fizeram com-
preender melhor como funcionam e se estruturam a 
pesquisa, o ensino e a extensão – onde trabalhei por 
alguns anos. A entrada, posteriormente, na Compa-
nhia de Jesus me permitiu conhecer outras realidades 
e chegar a lugares onde eu antes não poderia ir. De 
igual modo, ser jesuíta me dá condições de perceber 
as potencialidades da espiritualidade inaciana para a 
formação humana, considerando a importância do 
discernimento, do bem mais universal, dos proces-
sos de fidelidade criativa, além de tudo que a Compa-
nhia de Jesus significa para a história da educação no 
mundo. As universidades por onde passei, em Minas, 
em Pernambuco e, agora, na PUC-Rio, evidenciam 
realidades e desafios diferentes de regiões distintas 
do Brasil. Isso tem consequências diretas no magis-
tério e na gestão que a gente pensa e sonha realizar.

Quais são os desafios de uma instituição de ensino 
superior no Brasil neste momento pós-pandemia?
Padre André: O Brasil passa por um momento muito 
delicado em várias dimensões. Os desafios para uma 
instituição de ensino superior são muitos: crescimen-
to, sustentabilidade, captação de alunos. Tudo isso 
não são realidades apenas brasileiras, neste contex-
to de retomada, ainda sob os efeitos da pandemia, 

ENTREVISTA // 
PADRE ANDRÉ LUÍS DE ARAÚJO, SJ.

certamente, mas toma outras proporções quando se 
trata de um país às vésperas de um processo eleitoral 
de grande responsabilidade para os rumos do futu-
ro. O que podemos oferecer é o que a Universidade 
Católica do Rio de Janeiro significa para este cenário 
onde nós estamos, com seu grande legado de habi-
lidades e competências para o desenvolvimento em 
muitos âmbitos, impulsionando, sob o carisma da 
Companhia de Jesus, o crescimento do ser huma-
no nas várias dimensões que o processo educativo 
comporta. Mais ainda num momento como este em 
que, no Brasil, ensino, pesquisa e extensão passam 
por uma grande revisão, que precisa dar uma respos-
ta a esses novos tempos tão complexos e difíceis.

O senhor já tem em mente algum projeto para de-
senvolver na Universidade?
Padre André: Estamos conhecendo e visitando 
as pessoas. É preciso, primeiro, conhecer bem os 
processos, ter consciência do período que atraves-
samos, das questões que exigem decisões impor-
tantes, mas também das oportunidades que temos. 
Sabemos que muitas dessas questões podem ser 
respondidas dentro da própria PUC-Rio, com as 
pessoas e os recursos que possuímos. Além das 
funções específicas previstas para um Vice-Reitor 
e do apoio mais direto ao Reitor, como estou tam-
bém à frente do Centro Loyola de Fé e Cultura, tenho 
consciência de que este lugar tem uma vocação im-
portante como plataforma de projetos, além de ser 
um local tão caro à história da Companhia de Jesus 
e da PUC-Rio, no diálogo com a cidade do Rio de 
Janeiro. Pensar, no âmbito acadêmico, a formação 
integral passa por aí: unificar instâncias e esforços e 
alinhá-los; ouvir as pessoas e saber quais são suas 
demandas, para, a partir de uma ampla escuta, pro-
por caminhos e estratégias para soluções conjuntas. 
Existe um grande potencial humano e acadêmico 
aqui, por isso é muito importante ordenar essas for-
ças, acompanhar as pessoas, para que a incidência 
de tudo o que desejamos realizar possa ter uma reali-
zação efetiva e fecunda.

POR CAROLINA SMOLENTZOV E HENRIQUE SILVA

O novo Vice-Reitor Geral da PUC-
Rio, Padre André Luís de Araújo, 
SJ, chega à Universidade após 
trabalhar em outra Instituição de 
Ensino Superior da Companhia 
de Jesus, a Universidade Católica 
de Pernambuco (UNICAP), onde 
foi professor do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da 
Linguagem e do Curso de Letras, 
além de atuar no Instituto Humanitas 
Unicap. Ele possui graduação em 
Letras pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e Filosofia e 
Teologia pelo Centre Sèvres Facultés 
Jésuites de Paris, tendo feito, ainda, 
uma parte de seus estudos em 
filosofia na Faculdade Jesuíta de 
Filosofia e Teologia (FAJE), em Belo 
Horizonte. O jesuíta tem mestrado 
e doutorado em Letras: Estudos 
Literários pela UFMG. Mineiro, ele 
também escreve e publicou dois 
livros de poesia. Além de exercer a 
função de Vice-Reitor Geral, Padre 
André é o novo Diretor do Centro 
Loyola de Fé e Cultura. A posse do 
Vice-Reitor Geral e do Vice-Reitor 
para Assuntos de Desenvolvimento 
e Inovação, professor Marcelo 
Gattass, será no dia 15 de setembro, 
às 18h, nos pilotis do Edifício Padre 
Laércio Dias de Moura, SJ – Instituto 
Tecgraf. Antes, às 12h, haverá 
uma missa solene na Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus. As duas 
cerimônias vão ser presididas pelo 
Provincial dos Jesuítas do Brasil, 
Padre Mieczyslaw Smyda, SJ.

Como o senhor recebeu o chamado para integrar a 
Vice-Reitoria Geral da PUC-Rio?
Padre André Luís Araújo, SJ: A nomeação do Vice-
-Reitor Geral segue alguns protocolos. Primeiro, por 
tratar-se de um cargo de confiança, o nome do futuro 
Vice-Reitor Geral é uma escolha pessoal do Reitor. 
Em seguida, o nome é apresentado ao Provincial dos 
Jesuítas, que, estando de acordo, prepara a trans-
ferência do jesuíta para essa função. Finalmente, o 
nome é apresentado pelo Reitor ao Grão-Chanceler 
da Universidade, o Cardeal Arcebispo do Rio de Ja-
neiro. É ele quem acolhe o pedido, aprova e nomeia 
o Vice-Reitor Geral. Nesse sentido, trata-se de um 
gesto de confiança por parte da Igreja. E eu atendo a 
esse gesto com espírito de serviço, por poder cola-
borar em uma missão tão importante como esta, em 
uma Universidade confiada à Companhia de Jesus. O 
Reitor, Padre Anderson e eu, fomos companheiros de 
Noviciado, além de termos estudado juntos por um 
período, na França. Somos amigos há muito tempo. 

JP ARAUJO

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

CURSOS DE EXTENSÃO

Quartas na Varanda - Gilberto Gil
No dia 21 de setembro, a Pastoral retoma as atividades Quartas na Va-
randa: Especial Gilberto Gil, às 17h, com o convite para a comunidade 
cantar, tocar e recitar a obra do cantor e compositor baiano. 

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 cole-
tiva e vivenciar outras experiências proporcionadas a partir da leitura. O 
primeiro encontro será no dia 14 de setembro, 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 volun-
tariado 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
O edital para submissão de artigos para a 15ª edição da publicação Dig-
nidade Re-vista está aberto. O tema é Democracia em questão: possibili-
dades e desafios. Mais informações na Plataforma Maxwell ou na própria 
Pastoral Universitária.

Obs. Todas as atividades da Pastoral Universitária Anchieta são certifica-
das com horas de atividade complementar. Para mais informações, faça 
uma visita à Pastoral.

BANCOS DE DADOS: Entre os dias 19 e 23 de setembro, ocorrerá o SBBD 
- Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, no Atlântico Búzios Convention, 
localizado em Búzios, Rio de Janeiro. Neste ano a coordenação geral está nas 
mãos do Professor Sérgio Lifschitz, do Departamento de Informática da PUC-
-Rio. É um dos mais tradicionais eventos promovidos pela Sociedade Brasileira 
de Computação (SBC), e ocorre desde 1986, quando foi realizado e organizado 
também pelo DI PUC-Rio. Clique aqui para conferir a programação completa.

POIÉSIS DE ARQUIVO: O Departamento de Letras realizará a quarta edição 
do seminário Poiésis de Arquivo - entre invenção e conservação, nos dias 
21, 22 e 23 de setembro. Nos dois primeiros dias, haverá três mesas re-
dondas às 10h, 14h e 17h, no Auditório do Decanato do CTC, 12º andar do 
Edifício Cardeal Leme. No terceiro dia terá o debate será no Instituto Moreira 
Salles (IMS), Gávea, às 15h. Entre os convidados, estão os escritores Silvia-
no Santiago e Gonzalo Aguilar. Além de professores do Brasil e da América 
Latina, artistas, curadores e autores.
 
VOLUNTÁRIOS NEAM: As inscrições para trabalho voluntário no Núcleo 
de Estudo e Ação sobre o Menor (NEAM) estão abertas. A participação 
contará com certificado de atividade complementar. Para se inscrever basta 
comparecer à coordenação do NEAM no horário de funcionamento, das 9h 
às 17h, de segunda a sexta-feira.

Power BI
Data: 13 de Setembro a 4 de Outubro
Horário: terças e quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Parcela única de R$ 576 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

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://sbbd.org.br/2022/
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
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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.

AGENDA  DA SEMANA

14h. Webinar. PUC-Rio: Empodere sua pesquisa com ScienceDirect & 
Mendeley. Convidados: Samara Santos (Representante da Elsevier). Or-
ganização: Divisão de Bibliotecas e Documentação da PUC-Rio. Platafor-
ma Zoom. Para se inscrever, acesse aqui.

17h. Aula. GIT - Grupo de Interpretação de Textos. Professora: Margareth 
Mesquita. Organização: Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopeda-
gógico - NOAP. Plataforma: Zoom. Inscreva-se aqui.

17h. Aula Inaugural. Como fazer um ecólogo? (What makes an ecologist?). 
Palestrante: Timothy Peter Moulton (Mestre em Ecology Graduate Group pela 
University of California e doutor em Ciências Biológicas pela Macquarie Uni-
versity). Organização: Departamento de Biologia e Centro de Ciências Bioló-
gicas e da Saúde. Presencial. Local: Edifício Luiz Cyrillo Fernandes, sala 103.

17h. Lançamento de livro. A Geração do Quarto. Autor: professor Hugo 
Monteiro Ferreira (Coordenador do Núcleo do Cuidado Humano, da UFR-
PE). Organização: Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio e Cáte-
dra UNESCO de Leitura PUC-Rio. Local: Auditório do IAG.

12h. Missa solene pela posse do Vice-Reitor Geral da PUC-Rio, Padre An-
dré Luís de Araújo, S.J., e do Vice-Reitor de Desenvolvimento e Inovação, 
professor Marcelo Gattass. Presidente da celebração: Padre Mieczyslaw 
Smyda S.J. (Provincial dos Jesuítas do Brasil). Organização: Reitoria. Lo-
cal: Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

14h. Palestra. Lançamento do Programa de Germinação de Impacto (PGI) 
– Ciclo 2. Convidados: Lara Frigotto (Coordenadora do Programa) e Pau-
la Araújo (Coordenadora do Programa). Organização: Instituto Gênesis 
PUC-Rio, em cooperação com Furnas. Plataforma Zoom. Para saber mais 
informações e participar, acesse aqui.

18h. Solenidade de posse do Vice-Reitor Geral da PUC-Rio, Padre An-
dré Luís de Araújo, S.J., e do Vice-Reitor de Desenvolvimento e Inovação, 
professor Marcelo Gattass. Presidente da cerimônia: Padre Mieczyslaw 
Smyda, S.J. (Provincial dos Jesuítas do Brasil). Organização: Reitoria. Lo-
cal: Pilotis do Edifício Padre Laércio Dias de Moura, S.J. - Instituto Tecgraf.

JOSÉ SARAMAGO 100 ANOS: ‘NÃO JÁ MEMÓRIA APENAS’
Organização: Decanato do Centro de Teologia e Ciências Humanas. Local: 
Auditório Padre José de Anchieta e com transmissão pela plataforma Zoom.
Quinta-feira, 15: 9h30. Abertura. Palestrante: Cardeal José Tolentino de Men-
donça. 10h30. A espiritualidade clandestina de José Saramago. Palestrantes: 
Manuel Frias Martins (Presidente da Associação Portuguesa dos Críticos Lite-
rários). 14h. Sessões da tarde. Palestrantes: professores Marcos Lopes (Uni-
camp), Marcio Cappelli (Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião 
- PUC-Campinas), Maria Clara Bingemer (Departamento de Teologia).
Sexta-feira, 16: 10h. José Saramago e a sobrevivência da utopia: Da luz 
do sol à intermitência dos vagalumes. Palestrante: Professora Teresa Cris-
tina Cerdeira da Silva (UFRJ). 14h. Sessões da tarde. Convidados: profes-
sor Silvio Renato Jorge (UFF) e Alexandre Montaury (Doutor em Letras). 

CONGRESSO CONTINENTAL ONLINE
APARECIDA, 15 ANOS DEPOIS, À LUZ DO MAGISTÉRIO DO PAPA FRANCISCO
Organização: Departamento de Teologia. Plataforma: Zoom. Informações 
e inscrições aqui.
Segunda-feira, 12: 8h30. Abertura e Oração Inicial. Cardeal Paulo Cezar 
Costa, Dom Walmor Azevedo, Dom Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, pro-
fessores Padre Waldecir Gonzaga, Maria Clara Lucchetti Bingemer e Pau-
lo Fernando Carneiro de Andrade. 9h. Memória da Assembleia de Apare-
cida. Palestrante: Dom Dimas Lara Barbosa. 10h. O DNA de Aparecida. 
Palestrante: Dom Joel Portella Amado. 11h. O Conceito de Missão que 
Emerge de Aparecida. Palestrante: professor Roberto Tomichá Charupá. 
15h. América Latina y el Caribe. Palestrantes: professores Waldecir Gon-
zaga, Fernando Berríos, Jorge Costadoat, José Legorreta, Doutora Liliana 
Franco e Paola Santander. 
Terça-feira, 13: 8h30. Palestra. Oração Inicial. 9h. Opção pelos Pobres em 
Aparecida. Palestrante: professor Paulo Fernando Carneiro de Andrade. 10h. 
Movimentos Sociais em Aparecida. Palestrante: professora Emilce Cuda. 
11h. Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso após Aparecida. Palestrante: 
professor Marcial Maçaneiro. 15h. América Latina y el Caribe. Palestrantes: 
professores Fernando Soler, Carlos Schickendantz e Sandra Arenas.
Quarta-feira, 14: 8h30. Oração Inicial. 9h. A Concepção de Catequese 
que Brota de Aparecida. Palestrante: Padre Abimar Oliveira de Moraes. 
10h. A presença da Igreja no Areópago da Comunicação a partir de Apa-
recida. Palestrante: professora Susana Nuin Nuñez. 11h. Balanço Pastoral 
da produção no Brasil envolvendo Aparecida. Palestrante: professor Ge-
raldo De Mori. 15h. América Latina y el Caribe. Palestrantes: professores 
Padre Waldecir Gonzaga, Maria Clara Lucchetti Bingemer, Fernando Berrí-
os, Carlos Man-Ging e Virginia Azcuy. 

UM SÉCULO DE RÁDIO: DA ÓPERA AO PODCAST
Organização: Departamento de Comunicação. Local: Sala 102-K.
Quarta-feira, 14: 13h. História, transformações e perspectivas. Palestran-
tes: Kleyton Cintra (realizador do documentário 100 anos de rádio no Bra-
sil e professora Rose Esquenazi (Departamento de Comunicação).  15h. 
O Rádio Esportivo - uma referência brasileira para o mundo. Palestrantes: 
Bruno Cantarelli (narrador de futebol), Rafael Marques (comentarista es-
portivo). 17h. O Rádio na era dos podcasts - desafios para um novo sécu-
lo. Palestrantes: Sérgio Carvalho (gerente de projetos das rádios Globo e 
BHFM) e professor Júlio Lubianco (Departamento de Comunicação).

DEMOCRACIA EM RISCO
Organização: Departamento de Filosofia. Local: Auditório do CTC, Edifício 
Cardeal Leme.
Quinta-feira, 15: 10h. Abertura. Palestrante: professora Luisa Severo 
Buarque de Holanda (Departamento de Filosofia). Mesa-redonda: A co-
municabilidade do poder. Palestrantes: professoras Márcia Cavalcante 
Schuback (Södertörn) e Luciana Villas Bôas (UFRJ). Mediação: professor 
Pedro Duarte (Departamento de Filosofia). 14h. Os riscos da polarização. 
Palestrantes: professores João Cezar de Castro Rocha (UERJ) e Rodrigo 
Nunes (Departamento de Filosofia). Mediação: professor Marcelo Jacques 
de Moraes (UFRJ). 16h30h. A originalidade da destruição. Palestrantes: 
professores Newton Bignotto (UFMG) e Pedro Hermílio Villas Bôas Castelo 
Branco (UERJ). Mediação: professora Tatiana Roque (UFRJ). 

JORNADA ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA COM CRIANÇAS
Organização: Departamento  de Psicologia. Local: Sala 201-L.
Sexta-feira, 16: 9h. Cerimônia de Abertura. Palestrante: professora Silvia 
Zornig (Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica). 9h15. O Ar-
caico e as mediações no processo terapêutico dos grupos de crianças. 
Palestrante:  professora Anne Brum (Universidade de Lyon Lumière 2). 
10h45. Mesa-Redonda. Palestrantes: Daniel Senos (Doutor em Psicolo-
gia Clínica), Rodrigo Borges e Aline Nigri. 12h. Mesa-Redonda. Palestran-
tes: Professora Fernanda Paes (Especialização em Psicologia Clínica com 
Crianças), Mariana Soares e Estefane Castillo.

  TERÇA-FEIRA, 13

  QUARTA-FEIRA, 14

  QUINTA-FEIRA, 15

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_sTIz_YyRQkexIVO2J386tw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAPSKvQICqE7u-Ew5WRFBLNBPLyNDQYKy0XZZUDN1VXwbqJA/viewform
https://genesispucrio.wixsite.com/editalpgi
https://ecoa.puc-rio.br/jose-saramago-100-anos-nao-ja-memoria-apenas
https://puc-rio.zoom.us/j/97393265858?pwd=L1JFenIyR3hraEFOR3dibC83SWRvQT09
https://www.even3.com.br/aparecida15/

