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VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

Inscrições
As inscrições para as Cerimônias de Formatura de 2022.2 serão realiza-
das até dia 23 de setembro. Os formandos interessados deverão preen-
cher formulário disponível no SAU Online. Somente os alunos matricula-
dos em todas as disciplinas do “falta cursar” poderão se inscrever. Para 
casos excepcionais, o estudante deverá abrir um protocolo eletrônico, 
dentro do prazo de inscrição, por meio 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 Compu-
tação, 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 Nanotecnolo-
gia, 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 necessário fazer a 
inscrição pelo formulário disponível do SAU.

FORMATURAS 2022.2

CBA – Atualização de Cadastro no SGU/SAU: Alunos com bolsas Filan-
trópica, 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.

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

Trabalho Social: A respuc/VRC informa aos alunos de todos os cursos 
de graduação interessados em participar de Trabalho Social que todos os 
parceiros estão oferecendo oportunidades em diversas áreas de conhe-
cimento. A participação do aluno da PUC-Rio em projetos sociais poderá 
ser considerada Atividade Complementar. Acesse. Contato: 3527-1056

Centro Loyola de Fé e Cultura

O Sábado de Espiritualidade ocorre no último 
sábado de cada mês, e o próximo será no dia 24 de 
setembro, às 9h, no Centro Loyola de Fé e Cultura. 
Trata-se de um momento de aprofundamento pessoal 
e espiritual, com tempo de oração e de estudos 
em grupo, com o objetivo de proporcionar escuta, 
silêncio e experiências. O Centro também promove 
uma campanha de arrecadação de 1kg de alimento 
para a comunidade Vila Parque da Cidade. Para se 
inscrever, clique aqui e preencha o formulário.

ELEIÇÕES PARA CIPA

A votação para eleger as pessoas que farão parte da Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes (CIPA) começa no dia 19 de setembro 
e se estende até 14 de outubro. O voto pode ser por meio virtual no 
sistema VOTECIPA (admin@votecipa.com.br) ou presencialmente 
na Vila dos Diretórios, casa X, das 8h às 16h30. A lista de candi-
datos é: Jorge Meneses (SUP ADM), Rafael Oliveira (PREF), Marina 
Lemette (NEAM), Vanilson Costa (RDC), José Carlos de Freitas (GER. 
FINANÇAS), Reginaldo Alves (PREF), Rodrigo Oliveira (ARTES), 
Wellington Franciano (PREF), Gabriel Toraldo (PARQ), Jhansen Veiga 
(ENG. CIVIL), Nilton César (FISICA), Domingos Rosa (PREF), Paulo 
Fernando Costa (ARTES) e Leonardo Sousa (PREF). No dia do início 
do processo eleitoral, todos os eleitores receberão um link para votar.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Mais de 300 trabalhos de bolsistas serão apresentados no XXX Seminá-
rio de Iniciação Científica e Tecnológica da PUC-Rio. As exposições vão 
ocorrer de 20 a 23 de setembro, no auditório do RDC, no auditório Padre 
José de Anchieta e nos pilotis do Edifício Cardeal Leme. A programação 
completa está disponível no site www.puc-rio.br/pibic.

PROCESSO SELETIVO
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Empresa Júnior 
PUC-Rio até o dia 27 de setembro. As vagas são destinadas àqueles que 
desejam trabalhar com audiovisual, design, finanças, setor jurídico, ma-
rketing e assessoria, processos e web development. Para obter mais infor-
mações acesse o Instagram da Empresa e para se inscrever, clique aqui.

EXPEDIÇÃO AO PANTANAL NO SOLAR 
A partir do dia 19 de setembro, no  Solar Grandjean de Montigny, estará 
aberta para o público a exposição dos trabalhos desenvolvidos por Joana 
Passi, durante o doutoramento pelo Programa de Pós-graduação em Li-
teratura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio. Lembranças de Sol, 
Sul e Rosa: uma expedição ao Pantanal é fruto de uma investigação sobre 
paisagem, memória e arquivo. O ponto de partida é uma história contada 
no âmbito familiar sobre a expedição que saiu do Rio de Janeiro rumo ao 
Mato Grosso do Sul, em 1947, liderada pelo geógrafo Hilgard Sternberg e 
pelo escritor João Guimarães Rosa.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas
https://sgu.rdc.puc-rio.br/SGUWeb/protocolo/WloginProtocoloGenerico.aspx?idCC=577
http://www.puc-rio.br/formatura
www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas
http://www.instagram.com/vrcpucrio
www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/respuc/trabalho_social.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO1nql5Zgh1la9JzXcXMtdnL8jPvRPYlNvI8-0GM-zrMvLSw/viewform?usp=send_form
http://www.puc-rio.br/pibic
https://www.instagram.com/empresajunior/
https://linktr.ee/empresajunior
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XIII Semana da 
Cultura Religiosa 

berdade que, muito provavelmente, será o tema 
da Semana de 2023.

Quais serão as atividades realizadas durante a 
Semana e qual o objetivo de cada uma delas? 
Padre Abimar: Basicamente, as atividades es-
tarão divididas em três grandes grupos: Mesas 
Temáticas, Sessões de Comunicações e Deba-
tes “(Pro)Movendo Cidadania”. As mesas têm 
por objetivo ouvir os especialistas, pesquisa-
dores, profissionais e atores sociais convida-
dos. Nas Sessões, os interessados, sobretudo, 
alunos de graduação e pós-graduação, apre-
sentarão suas reflexões a partir de propostas 
que foram submetidas ao comitê organizador. 
Nos debates, partindo de uma experiência de 
promoção de cidadania, os participantes vão 
interagir, podendo, inclusive, relatar as próprias 
experiências e visão sobre o tema proposto. A 
“Semana” estará emoldurada por uma Sessão 
Solene de Abertura e de Encerramento que, res-
pectivamente, indicarão as perspectivas a se-
rem perseguidas durante e após o evento. Este 
conjunto de atividades tem por finalidade con-
gregar os interessados para a reflexão sobre 
a temática da Semana, seus possíveis temas 
correlatos e desdobramentos.

Após dois anos de pandemia, qual o sentimento 
de voltar a realizar a Semana da Cultura Reli-
giosa, mesmo que seja ainda de forma virtual? 
Por que não optou-se pela forma presencial?
Padre Abimar: Em primeiro lugar, é preciso 
entender que a experiência da pandemia trouxe 
consigo aspectos positivos. Um deles foi a re-
alização de eventos na modalidade remota que 
permite que um maior número de interessados 
possam se reunir. Nesse sentido, considera-
mos que a realização das duas últimas “Sema-
nas” na modalidade remota foi muito positiva 
e que deveria ser continuada. Além disso, pela 
complexidade do evento e das incertezas que 
a pandemia nos impõe, nosso comitê organi-

ENTREVISTA //
PADRE ABIMAR OLIVEIRA DE MORAES

zador, desde o semestre passado, acolheu as 
indicações da PUC-Rio para ocuparmos gradu-
almente o campus, sobretudo, para atividades 
de ensino vinculadas às disciplinas, podendo 
os eventos presenciais ficarem reservados para 
um outro momento mais oportuno.

De que maneira o indivíduo pode garantir os 
direitos de uma cidadania plena?
Padre Abimar: De muitos modos, tanto na es-
fera privada do seu viver, quanto no tecido so-
cial que é chamado a tecer. No coração desta 
nossa “Semana”, queremos destacar a impor-
tante tarefa da participação política, escolhendo 
governantes e legisladores pelo voto livre e di-
reto. Este importante ato de cidadania vem ali-
cerçado por vários outros: convivência fraterna/
sororal, diálogo, respeito aos Direitos Humanos 
e à diversidade cultural, cuidado com os vul-
neráveis, com os outros seres vivos e com a 
natureza. Tudo isto, sempre tendo em vista o 
zelo com o interesse público e o bem comum. 
Deixo o convite para que juntos reflitamos so-
bre a participação civil e política, reafirmando 
a liberdade como meta coletiva e alimentando 
o propósito firme por um mundo mais justo e 
humano, mais ético e mais pacífico.

O que a Semana da Cultura Religiosa repre-
senta para a Universidade?
Padre Abimar: Inserida numa sociedade plural, 
a PUC-Rio tem a identidade própria, funda-
mentada na concepção cristã do ser huma-
no e do universo. A CRE, atenta à identidade 
e missão da PUC-Rio, atua, prioritariamente, 
através do conjunto de quatro disciplinas. Ao 
mesmo tempo, reconhece que a realização de 
eventos científicos, atividades complementares 
e de extensão amplia o horizonte de formação 
que queremos propor. A Semana da CRE visa, 
portanto, anualmente, ajudar a Universidade a 
refletir sobre a relevância dos caminhos educa-
tivos que estamos promovendo.

POR GIULIA MATOS

Com o tema Cidadania Plena: 
democracia, justiça, direitos e 
deveres, inspirada na convocação 
feita pelo Papa Francisco na 
Encíclica Fratelli Tutti, a XIII Semana 
da Cultura Religiosa será realizada 
entre os dias 19 e 23 de setembro, 
das 7h às 19h. No formato on-line, 
a série de palestras propõe uma 
discussão sobre os direitos dos 
indivíduos e desdobramentos. O 
Coordenador do Setor de Cultura 
Religiosa da Universidade, Padre 
Abimar Oliveira de Moraes, explica 
a inspiração para a escolha do 
tema da XIII Semana da CRE e as 
atividades que serão realizadas 
durante o encontro. A transmissão 
será pelo Instagram e Facebook @
teologiapucrio; e pelo YouTube da 
Teologia a Distância da PUC-Rio. 
Confira a programação na página 3. 
Para mais informações, clique aqui.

Qual foi a inspiração para a escolha do tema 
deste ano, Cidadania plena: democracia, jus-
tiça, direitos e deveres?
Padre Abimar Oliveira de Moraes: Em outubro 
de 2020, o Papa Francisco, no auge da pande-
mia, escreveu um texto muito importante de-
dicado ao que ele denomina de fraternidade e 
amizade social. Num dos pontos desta carta, 
chamada Fratelli Tutti (Todos Irmãos), o Papa 
fala sobre a “cidadania plena”. Para ele, o re-
conhecimento de nosso estado de fraternidade/
sororidade humana traz consigo a necessidade 
de ações concretas, dentre estas ações está a 
construção da “cidadania plena”. Para o Papa, 
o conceito de cidadania se baseia na igualdade 
de direitos e deveres, no empenho pela justiça, 
na defesa do estado democrático, buscando 
respostas e soluções para diversos problemas 
da sociedade. O Setor de Cultura Religiosa da 
PUC-Rio não poderia ficar indiferente a tão 
profundos apelos e desafios. Por isso, esco-
lheu se colocar como parceiro neste caminho, 
convidando toda a nossa comunidade acadê-
mica - discentes, docentes, membros do corpo 
técnico-administrativo, egressos, juntamente 
com diversos representantes de diversas insti-
tuições de nossa sociedade para pensar e pro-
mover tal cidadania. O tema da cidadania plena 
se associa ao da solidariedade que esteve no 
centro da Semana da CRE de 2021 e ao da li-

SOPHIA MARQUES

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.even3.com.br/semanadacre/
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SEGUNDA FEIRA, 19
11h. Sessão Solene de Abertura.
13h. Mesa-redonda. Tema: Cidadania Plena: uma visão a partir do Cris-
tianismo e do Islamismo. Palestrantes: Drª Jamila e Pastor Silas Esteves.
15h. Mesa-redonda. Tema: O papel da PUC-Rio na construção da Cida-
dania Plena. Palestrantes: Reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Pedroso, 
S.J., e Diretor do Departamento de História, professor Marcelo Jasmin.
17h. Apresentação de Trabalho. Tema: Sessão de Comunicações.

TERÇA FEIRA, 20
7h. Palestra. Tema: Cultura do amor num mundo marcado pelas desigual-
dades sociais. Palestrante: Tony Picollo.
9h. Palestra. Tema: O desafio da dimensão social e política da fé. Pales-
trante: Gerson Pereira.
11h. Mesa-redonda. Tema: Cidadania e Promoção da Igualdade Racial. 
Palestrantes: Ronan Lima e Valter Silverio.
13h. Mesa-redonda. Tema: O diálogo inter-religioso na construção da 
Cidadania Plena. Palestrantes: Professora Francilaide Ronsi, do Departa-
mento de Teologia e Márcio de Jagun.
15h. Mesa-redonda. Tema: Imprensa, Democracia e Cidadania. Pales-
trantes: Mário Vitor Santos e Rogério Jordão.
17h. Palestra. Tema: Amazônia: o sentido humanizador dos mitos indíge-
nas. Palestrante: Professora Lucia Pedrosa, do Departamento de Teologia.

QUARTA FEIRA, 21
7h. Palestra. Tema: Ética e Cidadania. Palestrante: Bárbara Pataro.
9h. Apresentação de Trabalho. Tema: Sessão de Comunicações.
11h. Apresentação de Trabalho. Tema: Sessão de Comunicações.

13h. Mesa-redonda. Tema: Juventudes, Culturas, Religiões e Cidadania. 
Palestrantes: Regina Novaes e Irmã Valéria Leal.
15h. Mesa-redonda. Tema: Pré-vestibulares populares: garantia da Cida-
dania. Palestrante: Professora Andréia Clapp, CRE.
19h. Palestra. Tema: Transformações da cidadania: mutações na justiça 
e pós-democracia. Palestrantes: Dr. Rubens Casara.

QUINTA FEIRA, 22
7h. Palestra. Tema: Brasil, um país que sangra: perspectivas para uma fé 
cidadã. Palestrante: Gabriel Cândido.
9h. Apresentação de Trabalho. Tema: Sessão de Comunicações.
11h. Palestra. Tema: Educação, Juventude e Cidadania no Brasil. Palestran-
te: Diretor do Departamento de Ciências Sociais, professor Marcelo Burgos.
13h. Palestra. Tema: Cidadania e espiritualidade: enlaces para a democra-
cia. Palestrante: Luiz Beltrão.
15h. Mesa-redonda. Tema: A Constituição de 1988: base da Cidadania e da 
Democracia. Palestrantes: Drª Ivone Caetano e Ana Luiza Saramago Stern.

SEXTA FEIRA, 23
7h. Palestra. Tema: Planeta saudável, pessoas saudáveis. Palestrante: 
Suzana Moreira.
9h. Mesa-redonda. Tema: Cidadania e Ecologia Integral. Palestrantes: Di-
retor do Departamento de Teologia, Padre Waldecir Gonzaga e Marcos 
Sant’Anna Lacerda.
11h. Palestra. Tema: Educação para Cidadania. Palestrante: Glória Fátima.
13h. Palestra. Tema: Cidadania e superação das violências. Palestrante: 
Padre Luís Corrêa, S.J., do Departamento de Teologia.
15h. Sessão Solene de Encerramento.

PROGRAMAÇÃO XIII SEMANA DA CULTURA RELIGIOSA CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR

A história que une gerações 

e desenha o futuro.

Em 2022, completamos 35 anos de história, inovação e 

possibilidades. Mais de dois mil alunos passaram por aqui e 

levaram, além de boas memórias, muita bagagem na mochila para 

o mercado. Também deixaram sementes de mudança.

Obrigada PUC-Rio.

Comunicar é o nosso forte, seja no Jornalismo, na Publicidade, na 

Assessoria de Imprensa ou na Comunicação Comunitária. Durante 

todos esses anos, você pôde acompanhar a PUC-Rio no PUC 

Urgente, Jornal da PUC, Rádio PUC, Agência.Com, TV PUC-Rio e TV 

Pixel. Aqui a transformação não para nunca. Do impresso ao digital 

e às redes sociais, da Rádio e TV ao streaming, nossos veículos 

estão em constante evolução e adaptação à geração do momento.

Você pode achar que não conhece o Comunicar, mas aposto que já 

deu uma olhada na TV que fica em cima do elevador. Já viu alguma 

matéria produzida na PUC-Rio e recebeu algum e-mail assinado 

por nós. Aliás, se está lendo este anúncio no PUC Urgente, saiba 

que saiu do "forninho" do Comunicar. 

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.even3.com.br/semanadacre/
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Transmissão de conhecimento e novas tecnologias

de grandes volumes de dados, e também o uso 
ético e responsável de dados de maneira geral.

Qual a importância de se debater esses temas?
Lifschitz: São temas e tópicos que cada vez 
mais se mostram ubíquos para quase todas 
as áreas de ciência, não mais somente na área 
de exatas, mas também ciências humanas e 
sociais. Assim, para profissionais da área de 
tecnologia, trata-se de uma oportunidade para 
manterem-se atualizados com as novidades e 
pesquisas em andamento, participar de mini-
cursos, palestras e tutoriais com professores e 
pesquisadores renomados, sempre buscando 
um avanço em relação ao estado da arte.

Quais são as contribuições que esses encon-
tros podem gerar para a sociedade?
Lifschitz: De maneira geral, os simpósios e con-
ferências científicas servem como um espaço de 
debates em que os participantes aprendem muito 
com as atividades propostas. Em particular, por ser 
um evento presencial após dois anos de pandemia 
e realizações on-line, sabemos que são criadas 
oportunidades ímpares para colaborações em 
pesquisa, desenvolvimento de produtos e troca de 
conhecimentos. O chamado networking que ocor-
re nestes eventos tem reflexos diretos para a so-
ciedade, porque o impacto nos participantes, que 
virão de todas as regiões do país, é muito grande 

ENTREVISTA // SÉRGIO LIFSCHITZ

já que um canal de transformação e transmissão 
de conhecimento e novas tecnologias é aberto. 
Cabe observar que temos alguns patrocinadores 
também, que não são da área acadêmica, e que 
terão oportunidade de mostrar resultados de coo-
peração que inspiram alunos e pesquisadores para 
não desistir e seguir adiante com as iniciativas.

O Departamento de Informática foi um dos 
organizadores da 1ª edição do Simpósio, em 
1986. O que significa para o DI o envolvimen-
to neste encontro, que é considerado o maior 
da América Latina?
Lifschitz: Certamente é uma grande honra para 
o DI coordenar mais uma vez o SBBD, dado que 
podemos dizer que o evento nasceu na PUC-
-Rio. Sempre houve um certo pioneirismo do DI 
em diversas áreas de conhecimento no tema de 
computação no país, e na área de bancos de da-
dos não ficamos para trás. Cabe mencionar que 
além de coordenar o SBBD deste ano, também 
assumimos o desafio da coordenação em 2020, 
realizando um dos primeiros eventos on-line da 
Sociedade Brasileira de Computação com su-
cesso absoluto de realização. Associar o nome 
do DI e da PUC-Rio a eventos com muito pres-
tígio científico, como o SBBD, é algo importante 
para todos na PUC, alunos, professores e fun-
cionários, e existe a chance de atrair alunos no-
vos, principalmente para nossa pós-graduação.

POR SOPHIA MARQUES

SOPHIA MARQUES
Considerado o maior congresso 
sobre banco de dados da América 
Latina, o Simpósio Brasileiro de 
Bancos de Dados 2022 (SBBD 
2022) vai ocorrer presencialmente 
em Búzios, entre os dias 19 
e 23 de setembro, após dois 
anos de realização on-line em 
decorrência da pandemia. É um 
dos encontros mais tradicionais da 
área de computação que envolve 
profissionais dos setores científico, 
acadêmico e industrial. Durante 
o simpósio, serão discutidos 
temas como ciência e tecnologia, 
voltados para a área de banco 
de dados - ciência de dados e 
Big Data. O SBBD é promovido 
pela Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC) e organizado 
anualmente pela Comissão 
Especial de Banco de Dados 
(CEBD). Esta 37ª edição tem a 
coordenação geral do professor 
Sérgio Lifschitz, do Departamento 
de Informática. Ele comenta as 
contribuições do SBBD para o 
mercado da computação e a 
importância do envolvimento da 
PUC-Rio na conferência. 

Quais os principais temas que vão pautar a 
edição deste ano do Simpósio?
Sérgio Lifschitz: Nos últimos anos, a área de 
bancos de dados vem incorporando temas 
muito atuais em ciência e tecnologia, como Big 
Data e Ciência de Dados, entre outros. Artigos 
de pesquisadores de instituições de todo Brasil 
vão abordar alguns destes assuntos, com aplica-
ções diretas em projetos de empresas públicas e 
privadas. Também serão apresentados e discuti-
dos trabalhos de investigação com abordagens 
interdisciplinares no gerenciamento de sistemas, 
técnicas de aprendizado de máquina no contexto 

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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CURSOS DE EXTENSÃO
Contêineres: Conceitos, Exemplos e Aplicações
Data: 26 de setembro a 31 de outubro
Horário: Segundas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$496 ou em 10x no cartão de crédito

Introdução a Psicologia Integrativa
Data: 28 de setembro a 30 de novembro
Horário: Quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$299 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

SEMINÁRIO POIÉSIS DE ARQUIVO

Organizada pelo Departamento de Letras, a quarta edição do 
seminário Poiésis de Arquivo - entre invenção e conservação 
será entre 21 e 23 de setembro. Nos dois primeiros dias, ha-
verá três mesas redondas às 10h, 14h e 17h, que serão no 
Auditório do Decanato do CTC, no 12º andar do Edifício Car-
deal Leme. Já no terceiro e último dia, o debate vai ser reali-
zado às 15h, no Instituto Moreira Salles (IMS), na Gávea. Os 
escritores Silviano Santiago e Gonzalo Aguiar vão participar 
da abertura do encontro, que vai contar com a presença de 
diversos professores de instituições do Brasil e da América 
Latina, ar tistas, curadores e autores.

A Empresa Júnior organiza a série de palestras Entrando no jogo nos dias 
20, 21 e 22. Ocorrerão dois encontros por dia, um às 15h e outro às 
18h. No primeiro dia, as mesas serão ocupadas inicialmente por Matheus 
Matsuoka, da Americanas S.A, e depois, por Matheus Bastos, da L’Oreal. 
No segundo, para abordar temas como startups, estarão presentes Petrus 
Arruda e Antônio Nakad, da NG cash, e, para explorar o universo das me-
diatechs, Laís Monteiro e Theyllon Valente, do grupo Globo. Para encerrar 
a sequência de reuniões, no primeiro horário, Marcus Vinicius Freire, da 
Play9, conversa  sobre profissionais do futuro, e, depois, Luisa Gadolpho, 
da 2Sport, fala sobre as formas de transformar o mundo com o empre-
endedorismo. As palestras da Americanas e L’Oreal serão nos pilotis do 
Edifício Kennedy, enquanto as outras ocorrerão no Auditório do IAG. 

ENTRANDO NO JOGO

O lançamento do livro Comunicação Estratégica no Esporte, organizado 
pelos jornalistas e professores Alexandre Carauta e Roberto Falcão, será 
no dia 26 de setembro, às 18h, no Planetário da Gávea. Coeditado pelas 
editoras PUC-Rio e Rebento, a obra reúne em 13 capítulos os saberes 
do jornalismo, da publicidade, das relações públicas e do marketing 
aplicados ao universo esportivo contemporâneo com textos dos 
professores Alexandre Carauta, Leonel Aguiar, Luiz Leo, Luciana Pereira, 
Mauro Silveira e Creso Soares, do Departamento de Comunicação, além 
de Arthur Dapieve, autor do prefácio. 

COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA NO ESPORTE

Política e Jornalismo
O jornalista Guilherme Amado, 
que acaba de lançar o livro-re-
portagem Sem máscara - O go-
verno Bolsonaro e a aposta pelo 
caos, participa de um bate-papo 
com os professores Sérgio Motta 
e Itala Maduell, do Departamento 
de Comunicação. Após a con-
versa, o autor, que é ex-aluno de 
jornalismo da PUC-Rio, fará uma 
sessão de autógrafo. O encontro 
será na sala 105-K, dia 30 de se-
tembro, às 13h.

Colóquio das Humanidades 
O Colóquio de Humanidades Di-
gitais da PUC-Rio será realizado 
no dia 29 de setembro, das 9h às 
18h, no auditório do RDC. Pro-
fessores e pesquisadores vão se 
reunir para discutir aspectos jurí-
dicos e metodológicos, regimes 
algoritmos de subjetivação e esté-
tica, e possibilidades de uma ação 
pública e alternativas. Haverá tam-
bém mesas temáticas de direito e 
regulação de novas tecnologias, 
subjetividades e regimes estéticos 
algorítmicos, métodos e metodo-
logias de pesquisa em humani-
dades digitais e possibilidades de 
ação no contexto de práticas de 
coleta massiva de dados. A trans-
missão será ao vivo no YouTube. 
Para se inscrever acesse.

Educação e Memória
Os professores Rafael Gonçalves 
e Andréia Clapp, do Departamento 
de Serviço Social, vão participar 
de uma roda de conversa no dia 
28 de setembro, para o lançamen-
to do livro Organizações sociais 
populares: educação e memória 
nas periferias - série O Social em 
Debate Nº 05. O encontro será na 
sala 410-F, às 17h.

Palavra de Perpetrador 
O auditório do IAG recebe, nos 
dias 26 e 27 de setembro, o Coló-
quio Internacional Palavra de Per-
petrador: modos de usar na Histó-
ria, na Justiça, no Jornalismo, no 
Brasil e na Argentina. Nos debates 
organizados pelo Departamento 
de História da PUC-Rio, UDESC/
SC e a Université Gustave Eiffel, 
14 palestrantes vão refletir sobre 
comunicação, política e memória. 

Startup I2S 
O Instituto Gênesis PUC-Rio, em 
parceria com a Aviator, apresenta a 
startup I2S. O projeto tem como ob-
jetivo explorar o universo das NFTs, 
criar comunidades de co-criadores 
e levar o protagonismo aos agentes 
de transformação, de modo a gerar 
um impacto social e ambiental posi-
tivo. Para saber mais sobre a inicia-
tiva e fazer parte, clique aqui.

Depois do Ponto Final
O curso de extensão Depois do Pon-
to Final: como publicar com suces-
so seus livros e artigos tem como 
objetivo incentivar os participantes 
a publicar obras e ensinar as formas 
mais adequadas para que a edição 
ocorra da melhor maneira. As aulas 
serão ministradas pelo doutor em 
histórias políticas e bens culturais 
Sérgio França. O curso começa dia 
22 de setembro, às quintas-feiras, 
às 21h, pelo Zoom. Inscrições, cli-
que aqui. Ou pelo iiLer, acesse aqui.

Entre e Além Muros
A terceira edição do Entre e Além 
Muros, promovida pelo Grupo de 
Pesquisa Linguagem, Cultura e Tra-
balho (LingCult), vai ser nos dias 18 
e 20 de outubro, a partir das 18h. 
As inscrições são gratuitas e limita-
das e podem ser realizadas por um  
formulário, também disponível em 
Libras. Em data próxima, a comis-
são organizadora entrará em contato 
pelo e-mail cadastrado no formulá-
rio para enviar links de ingresso no 
Zoom e a programação completa. A 
certificação será conferida aos ins-
critos que participarem de, pelo me-
nos, 70% das atividades. Em caso 
de dúvida, envie e-mail para ling.
cult.puc@gmail.com.

Estúdio de Leitura
Princesas, Fadas e Bruxas: sím-
bolos e arquétipos nos contos de 
fadas é o tema do curso organiza-
do pelo Instituto Interdisciplinar de 
Leitura da PUC-Rio (iiLer). Os en-
contros semanais serão ministra-
dos pela professora e doutora em 
literatura Thatty Castello Branco e 
vão ocorrer nos dias 27 de setem-
bro e 4, 11 e 18 de outubro, das 
19h às 21h, na plataforma Zoom. 
O objetivo da discussão é apre-
sentar e discutir o fascínio que os 
contos de fadas despertam. Para 
se inscrever, clique aqui.

Estudos do Discurso 
A edição deste ano da XVI Jor-
nada de Estudos do Discurso 
(JED) tem como tema De volta 
ao campo: o papel da Linguística 
Aplicada na reconstrução da so-
ciedade. A Jornada é organizada 
pelo grupo de pesquisa Narrativa 
e Interação Social (NAVIS), do 
Programa de Pós-Graduação em 
Estudos da Linguagem. A JED vai 
ser presencial, na Sala Cleonice 
Berardinelli, e na 32-LF, no Edifí-
cio Padre Leonel Franca, nos dias 
27 e 28 de outubro. Para mais in-
formações, acesse o site aqui e o 
Instagram aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://forms.gle/V2A2evpgnb1yHESUA
https://i2s.digital/comunidade/
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=depois-do-ponto-final:-como-publicar-com-sucesso-seus-livros-e-artigos&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=depois-do-ponto-final:-como-publicar-com-sucesso-seus-livros-e-artigos&nInst=cce
https://linktr.ee/iiler
https://forms.gle/K1QtL4f5M5zJBjR87
https://youtu.be/53159KAG2P4
https://lingcult.wordpress.com/programacao-2022/
https://linktr.ee/iiler
http://navis.letras.puc-rio.br/2022/09/05/xvi-jornada-de-estudos-do-discurso/
https://www.instagram.com/navispucrio/
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AGENDA  DA SEMANA
SEGUNDA-FEIRA 19

TERÇA-FEIRA 20

QUARTA-FEIRA 21

QUINTA-FEIRA 22

SEXTA-FEIRA 23

SÁBADO 24

18h. Aula Inaugural Departamento de Serviço Social. Tema: Brasil: Capital, 
Trabalho e Pandemia - o que teremos depois? Palestrantes: professor Ricar-
do Antunes (IFCH/UNICAMP). Organização: Departamento de Serviço Social. 
Presencial no Auditório Padre José de Anchieta, no térreo do Edifício Cardeal 
Leme e por meio da plataforma ECOA/PUC-Rio. Informações: acesse aqui.

20h. Webinar. Tema: Segredos para o Sucesso de um Produto Digital. Pa-
lestrantes: Abel Reis (Diretor de tecnologia da Work & Co), Franco Pieragnoli 
(Diretor de tecnologia da Work & Co), Marcio Leibovitch (General Manager 
de toda a operação da Work & Co no Brasil) e Marcello Póvoa (Managing 
partner da MPP Interativa). Organização: IAG PUC-Rio. Inscreva-se.

9h. Encontro virtual. Tema: Intercambio de experiencias de observatorios de 
la actividad del poder público en Latinoamérica. Organização: Universidad 
Rafael Landívar. Local: Zoom. Para saber mais ou se inscrever, clique aqui. 

15h. Palestra. Entrando no jogo - Gamificação em Processos Seletivos. 
Convidados: Matheus Matsuoka (Americanas S.A). Organização: Empre-
sa Júnior. Local: Pilotis do Edifício Kennedy.

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

18h. Palestra. Entrando no jogo - Carreira e Processo Seletivo. Convi-
dados: Matheus Bastos (L’Oréal). Organização: Empresa Júnior. Local: 
Pilotis da Ala Kennedy.

18h. Notícias Teológicas. Tema: A reforma de Francisco: uma revolução pas-
toral. Palestrante: Mirticeli Dias de Medeiros (vaticanista, jornalista e douto-
randa em História da Igreja na PUG de Roma). Mediador: Yves Fernandes 
(Projeto Abertura Teologia PUC-Rio, catequista e Coordenador Pastoral). Or-
ganização: Cátedra Carlo Maria Martini. Plataforma: Zoom. Inscreva-se aqui.

18h. Ciclo de Palestras BIM InfraCidades Itinerante. Abertura. Tema: 
Mercado de Engenharias e suas Oportunidades. Palestrante: Max Lemos 
(presidente da Comissão Permanente de Obras da ALERJ). Organização: 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Local: Auditório do RDC. 
Para saber mais entre em contato com o departamento: 3527-1188/1189.

18h45. Ciclo de Palestras BIM InfraCidades Itinerante. Tema: Aplicação da 
teoria da quádrupla hélice no impacto dos investimentos em Engenharia e 
Arquitetura do Estado do RJ. Palestrante: professora Ana Cristina Malhei-
ros Gonçalves Carvalho (Departamento de Engenharia Civil). Organização: 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Local: Auditório do RDC. 

19h15. Ciclo de Palestras BIM InfraCidades Itinerante. Tema: Transforma-
ção Digital na Construção Civil – A importância do BIM. Palestrante: en-
genheiros Marcio Ferreira e Julyane Moura (especialistas BIM no Instituto 
Tecgraf). Organização: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. 
Local: Auditório do RDC. 

20h. Ciclo de Palestras BIM InfraCidades Itinerante. Tema: Obras Públicas 
e BIM – Benefícios, desafios e fatores-chave de sucesso. Palestrante: 
Lélio Varella (Consultor no CEPERJ). Organização: Departamento de En-
genharia Civil e Ambiental. Local: Auditório do RDC.

10h, 14h e 17h. Seminário Poiésis de Arquivo. Tema: Pensar arquivo no 
contemporâneo de maneira expandida, entre a memória e a invenção. 
Abertura: Silviano Santiago e Gonzalo Aguilar. Organização: Departa-
mento de Letras. Local: Auditório do Decanato do CTC - 12º andar do 
Edifício Cardeal Leme.

15h. Palestra. Entrando no jogo - Startups: um novo mundo começa aí. 
Convidados: Petrus Arruda (NG Cash) e Antônio Nakad (NG Cash) Orga-
nização: Empresa Júnior. Local: Auditório do IAG.

18h. Palestra. Entrando no jogo - Você sabe o que  é uma empresa me-
diatech? Convidados: Laís Monteiro (Globo) e Theyllon Valente (Globo). 
Organização: Empresa Júnior. Local: Auditório do IAG.

9h. Webinar. Tema: Google Trends: dados, insights, pautas e outras apli-
cações para jornalistas. Palestrante: Gabriela Caesar (analista de dados 
do Google e co-autora do relatório Google Trends Eleições Brasil 2022). 
Mediação: professoras Itala Maduell e Marília Martins (Departamento de 
Comunicação). Plataforma: Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

10h, 14h e 17h. Seminário Poiésis de Arquivo. Tema:  pensar arquivo 
no contemporâneo de maneira expandida, entre a memória e a inven-
ção. Organização: Departamento de Letras. Local: 12º andar do Edifício 
Cardeal Leme.

15h. Palestra. Entrando no jogo - Profissionais do Futuro. Convidados: Marcus 
Vinicius Freire (Play9). Organização: Empresa Júnior. Local: Auditório do IAG.

18h. Palestra. Entrando no jogo - Transformar o mundo empreendendo 
Convidados: Luisa Gadolpho (2Sports). Organização: Empresa Júnior. 
Local: Auditório do IAG.

15h. Seminário Poiésis de Arquivo. Tema: pensar arquivo no contempo-
râneo de maneira expandida, entre a memória e a invenção. Organização: 
Departamento de Letras. Local:  Instituto Moreira Salles.

9h. Encontro. Tema: Sábado de Espiritualidade no Centro Loyola de Fé e 
Cultura. Organização: Centro Loyola de Fé e Cultura. Local: Centro Loyola 
de Fé e Cultura (Estrada da Gávea, 1). Para participar, inscreva-se aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://ecoa.puc-rio.br/brasil-capital-trabalho-e-pandemia-o-que-teremos-depois
https://bit.ly/webinarIAG44y
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aDJ-9sNoSuqn0rZ4Mi7ybg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAPSKvQICqE7u-Ew5WRFBLNBPLyNDQYKy0XZZUDN1VXwbqJA/viewform
https://puc-rio.zoom.us/j/91253267651?pwd=bmJEelBMcDl1cHJ5VEQ4RHMzTjA4QT09
https://lnkd.in/dneqAbUQ
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJIvceypqzkuHtMcfLkWEVOY98vfTYUJO_99
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO1nql5Zgh1la9JzXcXMtdnL8jPvRPYlNvI8-0GM-zrMvLSw/viewform

