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Fotos de Turma: A foto de turma, para a confecção do convite oficial de 
formaturas da PUC-Rio, será produzida nos pilotis do Edifício da Amiza-
de, nas seguintes datas e horários: Dia 5 de novembro (sábado): 9h. Ad-
ministração (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.

Uma missa no dia 3 de novembro, às 12h, na Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus, vai marcar o lançamento do Consórcio de Iniciativas Pastorais 
(CIP). O objetivo do projeto é integrar as unidades de ação pastoral: Igre-
ja, Pastoral Universitária Anchieta, Centro Loyola de Fé e Cultura e Iden-
tidade e Missão. A cerimônia vai ser celebrada pelo Reitor da PUC-Rio, 
padre Anderson Antonio Pedroso, S.J.

CBA – Atualização de Cadastro no SGU/SAU: Alunos com bolsas Fi-
lantrópica, PUC e ProUni devem manter atualizados os telefones no SGU e 
os e-mails no SAU (www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas), pois 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.

HOMENAGEM A PADRE PAUL SCHWEITZER

Os 85 anos de vida de Padre Paul Schweitzer serão celebrados em 
um encontro de matemáticos no dia 1º de novembro, às 10h, no 
RDC. A partir das 18h, haverá um coquetel de confraternização 
no decanato do CTC em que o professor Emérito também será 
homenageado. Para mais detalhes, clique aqui.

O Departamento de História realizará um ciclo de palestras e apresenta-
ções, entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro. As mesas temáticas 
serão na parte da manhã, no Auditório Padre José de Anchieta, Edifício 
Cardeal Leme, e as exposições dos alunos na sala 502-F. Professores, 
alunos e convidados participarão dos debates. Para assistir às discus-
sões de forma remota, basta acessar o link de inscrição.

SEMANA DE HISTÓRIA 2022

PÉS DE TRILHA 
A Coordenação de Educação Física promove o retorno da atividade Pés 
de  Trilha Vamos Lá, no dia 5 de novembro, às 8h. O passeio terá início 
no Museu do Parque da Cidade e seguirá até o Solar da Imperatriz. No 
total, 20 vagas estão disponíveis para a excursão. As inscrições podem 
ser feitas de 31 de outubro até 3 de novembro. Para participar, é preciso 
enviar e-mail para lucianamattos@puc-rio.br. As vagas serão ocupadas 
por ordem de chegada das mensagens.

Termina no dia 31 de outubro o prazo para arrecadação de donativos 
para o Centro de Educação Infantil Cristo Redentor, instituição que 
oferece educação em tempo integral para crianças em situação 
de vulnerabilidade social. Leite em pó, biscoito (doce e salgado), 
achocolatado, açúcar, suco e produtos de limpeza podem ser doados. 
O local destinado ao recolhimento das doações é a CACC, no Edifício 
Cardeal Leme, sobreloja. Mais informações sobre a ONG: cacc@puc-
rio.br ou (21) 97628-1636.

DOA PUC

BOLSA INTEGRAL 
Os departamentos de Matemática, Física e Química vão conceder bolsas 
integrais de graduação aos dois primeiros colocados de cada curso dos 
Desafios 2023. Para tanto, é preciso estar inscrito no Vestibular da PUC-Rio 
para o CTC e ser aprovado, via Vestibular ou ENEM. Os exames serão nos 
dias 3, 7, 11 ou 12 de dezembro, de acordo com o curso escolhido. As ins-
crições são gratuitas e vão até 28 de novembro. Para se inscrever, acesse.

PASTORAL UNIVERSITÁRIA ANCHIETA

Projeto de Vida 
A primeira reunião do Projeto de Vida será no dia 1º de novem-
bro, das 14h às 17h, no subsolo da Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus. Os encontros são uma oportunidade para aprofundar o 
autoconhecimento, experimentar valores e aprender a discernir to-
madas de decisões. As outras reuniões estão marcadas nos dias 
8, 22 e 29 de novembro. O participante receberá certificação de 
horas complementares pela atividade. Inscrições, clique aqui.

Roda de Leitores 
A abertura do próximo ciclo da Roda de Leitores será no dia 9 de 
novembro, às 15h, no subsolo da Igreja do Sagrado Coração de Je-
sus. Neste encontro, será apresentada a obra do mês de novembro, 
O filho de mil homens, de Valter Hugo Mãe. Inscrições, clique aqui.

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
O Departamento de Teologia vai 
promover, nos dias 3, 10, 17 e 24 
de novembro, às 20h, o I Curso de 
Capacitação em Ecumenismo e Di-
álogo Inter-religioso com o tema “O 
respeito à liberdade religiosa no Esta-
do Democrático de Direito”. A aber-
tura será com o Arcebispo do Rio 
de Janeiro, Cardeal Dom Orani João 
Tempesta, e o advogado Arnon Vel-
movitsky. Em seguida, haverá uma 
conferência com a presidente da CPI 
da Intolerância, deputada estadual 
Martha Rocha. Encontro ao vivo pelo 
Zoom. Clique aqui para acessar.

CONVERSAS EM SÉRIE 
No dia 4 de novembro, às 11h, a 
ex-aluna de Cinema da PUC-Rio 
Maria Camargo, roteirista da série 
Rota 66: a polícia que mata, da pla-
taforma Globoplay, vai participar 
do encontro Conversas em série, 
na sala 102-K.  Ela vai falar sobre a 
produção baseada no livro homô-
nimo do jornalista Caco Barcellos. 
Na obra, são denunciados abusos 
de autoridade e assassinatos co-
metidos pela polícia entre 1970 e 
1990. O bate-papo é organizado 
pelo professor Sergio Mota, do De-
partamento de Comunicação.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.puc-rio.br/formatura
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMcgHqX-Pn3bO-zXVosGceIxhExz1F0Ecf4FCkC95tIxgRLw/viewform
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https://forms.gle/4jwmG7VhzaSGyk5p8
https://forms.gle/bKsBkpNaKfgndJ4j6
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Avaliação de 
Desempenho:  
caminho para 
aprimorar 
relações na 
Universidade

ENTREVISTA // 
RICARDO TANSCHEIT, MARIA EDUARDA 
PESTANA E MANOELLA TORRES

POR FERNANDO ANNUNZIATA

A Gerência de Recursos 
Humanos organiza a Avaliação 
de Desempenho dos funcionários 
Técnico-administrativos da 
PUC-Rio, sendo que a última 
apresentação vai ocorrer no dia 
31 de outubro, às 13h30, no 
Auditório RDC, para demonstrar o 
funcionamento do sistema e instruir 
sobre o processo. O programa, 
realizado de maneira virtual, é 
destinado a todos os funcionários 
que trabalham na instituição há 
pelo menos seis meses. O modelo 
prevê um ciclo em três etapas: 
autoavaliação, avaliação do gestor 
e reunião de consenso. O Vice-
Reitor Administrativo, Ricardo 
Tanscheit, a gerente de Recursos 
Humanos, Maria Eduarda Pestana, 
e a especialista I da Gerência de 
RH, Manoella Torres, explicam 
como é o desenvolvimento do 
processo e a sua importância para 
aproximar gestores e equipes. Para 
participar do programa, clique aqui.

Maria Eduarda Pestana, Ricardo Tanscheit e Manoella Torres

JP ARAUJO

Qual o objetivo da PUC-Rio ao aplicar este 
programa? 
Ricardo Tanscheit: A Avaliação de Desempenho 
é um importante instrumento de gestão institu-
cional, que serve de suporte para a reconstrução 
dos Programas de Desenvolvimento, atendendo 
às necessidades de aprimoramento observadas e 
embasará ações referentes ao Plano de Carreira.
Maria Eduarda Pestana: Esse programa segue 
o modelo de Gestão por Competência, adotado 
em todas as ações estratégicas da Gerência de 
Recursos Humanos, favorecendo a objetividade 
nas avaliações e estimula uma maior aproxima-
ção entre os gestores e suas equipes.

Quando o programa começará a ser aplicado?
Manoella Torres: A Avaliação de Desempenho 
2022 teve início na última semana de outubro, 
com apresentações oferecidas para toda comu-
nidade PUC-Rio. Nesses encontros são destaca-
dos os fundamentos e objetivos do Programa e 
a demonstração de funcionamento do sistema.
Maria Eduarda: Em parceria com a CCEAD, foi 
desenvolvido um material interativo que apre-
senta o programa e servirá como tutorial de uso 
do sistema. O conteúdo está disponível no ende-
reço ccead.puc-rio.br/avaliacao-desempenho.

Como vai ser o modelo de avaliação? 
Maria Eduarda: A avaliação será pelo sistema, 
na web, e o acesso pode ser feito de qualquer 
computador, mesmo fora do campus. Aqueles 
que não tiverem acesso a um computador pode-
rão utilizar o Laboratório do RDC, que disponibi-
lizou uma sala exclusiva para as autoavaliações. 
O programa prevê ciclos anuais de avaliação, 
realizados em três etapas: autoavaliação, avalia-
ção do gestor e avaliação de consenso.

Quais pontos serão abordados na avaliação?
Manoella: Cada funcionário será avaliado pe-
las competências comportamentais requeridas 
para o desempenho de sua função, conforme 
estabelecido no Plano de Cargos da Instituição. 
A avaliação deverá ser subsidiada por fatos e 
evidências ocorridas ao longo do ano de 2022. 
É necessário apresentar exemplos vivenciais e 
evitar a subjetividade da atribuição do grau de 
desenvolvimento do funcionário.
Maria Eduarda: Serão também estabelecidas 
as metas individuais para o ano de 2023 que 
vão fundamentar um dos critérios de avaliação 
para o ciclo posterior.

Este tipo de programa é inédito ou a Universi-
dade já experimentou algum modelo de ava-
liação de funcionários?
Tanscheit: O Programa de Avaliação de De-
sempenho atual é uma reedição do programa 
anterior, baseado agora no modelo de compe-
tências, que minimiza a subjetividade, e funda-
mentou o Plano de Cargos e o novo processo 
de recrutamento e seleção da Instituição.

Quantos funcionários técnicos-administrati-
vos serão avaliados?
Maria Eduarda: A avaliação é destinada a to-
dos os funcionários técnico-administrativos e, 
desta forma, todos que trabalham na instituição 
há mais de seis meses deverão ser avaliados. O 
estabelecimento de metas para o ano de 2023 
deve ser proposto a todos, independentemente 
do tempo de casa.
Manoella: A GRH acompanhará todo o desen-
volvimento do processo e estará disponível 
para eventuais dúvidas, pessoalmente, via Pro-
tocolo Eletrônico e no ramal 1031.
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  QUINTA-FEIRA, 3

  SEXTA-FEIRA, 4

20h. Conferência. Tema: A CPI do Combate à Intolerância Religiosa e 
suas Implicâncias Socioculturais no Rio de Janeiro. Abertura: Dom Orani 
João Tempesta e Arnon Velmovitsky. Palestrante: Martha Rocha (deputa-
da estadual e presidente da CPI de Intolerância Religiosa). Organização: 
Departamento de Teologia. Plataforma: Zoom. Acesse.

11h. Palestra. Conversas em série: Rota 66: a polícia que mata - Globoplay. 
Palestrante: Maria Camargo (roteirista e autora da série). Organização: pro-
fessor Sergio Mota (Departamento de Comunicação). Local: 102-K.

SEMANA DE HISTÓRIA 2022
Plataforma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.
Local: Auditório Padre José de Anchieta. 

  Segunda-feira, 31
10h. Palestra. Tema: Centenário do Movimento Comunista no Brasil. Pa-
lestrantes: Anita Leocádia Prestes (historiadora, filha dos militantes co-
munistas Olga Benário Prestes e Luís Carlos Prestes) e Muniz Gonçalves 
Ferreira (professor de História Contemporânea da UFRRJ). Mediador: 
professor João Paulo Costa (Departamento de História).

  Terça-feira, 1º
9h. Palestra. Tema: Ontem e hoje: Faces da resistência no Brasil. Pales-
trantes: Lucas Pedretti (historiador e doutor em Sociologia) e Francis-
ca Cardoso (coordenadora-geral do Diretório Geral dos Estudantes Raul 
Amaro da PUC-Rio). Mediador: Erick Pereira.  
 
11h. Palestra. Tema: O papel do historiador nas produções audiovisuais. 
Palestrantes: Daniel Adjafre (autor da novela de época Deus Salve o Rei 
- Rede  Globo) e Manuela Fantinato (historiadora com doutorado em His-
tória Social da Cultura pela PUC-Rio). Mediadora: Clara Sanfins.  
 
  Quinta-feira, 3 
9h. Palestra. Tema: Horizontes contemporâneos: Movimentos sociopolí-
ticos na América Latina. Palestrantes: Marco Antonio Pamplona (diretor 
do Núcleo de Memória da PUC-Rio) e Alessandra Seixlack (professora 
adjunta de História da América na UERJ). Mediadora: Beatriz Quintão.  
 
11h. Palestra. Tema: Memória, acervo e pesquisa. Palestrantes: Equipe 
do Núcleo de Memória da PUC-Rio. Mediadora: Marianna Ogawa.

  Sexta-feira, 4
10h. Palestra. Tema: Antropoceno e história: Considerações contemporâneas 
sobre a disciplina histórica. Palestrantes: Rodrigo Turin (professor associado 
da UNIRIO) e Marcelo Jasmin (diretor do Departamento de História da PUC-
-Rio, historiador e doutor em Ciência Política). Mediador: Marconi Felinto.  

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
EDUCAÇÃO CONTINUADA

Workshop Mindfulness e Comunicação não Violenta
Data: 19 de novembro 
Horário: Sábado, das 9h às 12h
Valor: 1 parcela de R$ 146 ou em 10x no cartão de crédito

Bitcoin, Blockchain e a Revolução Financeira
Data: 13 de janeiro a 17 de fevereiro de 2023
Horário: Sexta-feira, das 18h30 às 20h
Valor: 2 parcelas de R$ 220 ou em 10x no cartão de crédito

Valuation: Teoria e Prática na Avaliação de Empresas e Projetos
Data: 4 de março a 1º de julho de 2023
Horário: Sábados, das 9h às 13h
Valor: 4 parcelas de R$ 1.083 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

Pasolini MMXXII 
Para lembrar o centenário do ci-
neasta Pier Paolo Pasolini (1922-
1975) um ciclo de debates e apre-
sentações será realizado entre os 
dias 8 e 10 de novembro, das 9h às 
13h, na sala 102-K. As atividades 
foram organizadas por estudantes 
de Cinema da graduação e da pós-
-graduação do Departamento de 
Comunicação. A coordenação é do 
professor Flávio Kactuz.

Som & Vida 
Som & Vida é o título do programa 
cultural de extensão oferecido pelo 
Departamento de Medicina e Saúde. 
O Duo 11 cordas, com Abel Luiz e 
Rafael Mallmith, vai se apresentar no 
dia 4 de novembro, às 19h, na Casa 
da Medicina, na Estrada da Gávea, 
36. O valor da entrada será de R$ 60 
(inteira) e R$ 30 (estudantes).

Neuropsicologia em Pauta 
O Departamento de Psicologia 
promoverá nos dias 25 e 26 de no-
vembro, das 9h às 17h, a X Mostra 
Carioca de Neuropsicologia Clínica. 
As taxas de inscrição para as pa-
lestras são de R$ 50, para alunos 
de graduação; R$ 70, para alunos 
de pós-graduação; R$ 140, para 
profissionais e R$ 100, para sócios 
da ATC, INCog e IBNeC. Para parti-
cipar, preencha o formulário. Mais 
informações, clique aqui.

Doenças Cardiovasculares 
O papel da Educação Física no 
tratamento de doenças cardiovas-
culares será o tema do I Ciclo de 
Palestras, organizado pelo Depar-
tamento de Medicina e Saúde, no 
dia 12 de novembro, às 10h, pela 
plataforma Zoom. Serão discutidos  
aspectos fisiológicos úteis a todos 
os profissionais da saúde. O obje-
tivo é auxiliar na otimização de be-
nefícios e diminuir a possibilidade 
de irregularidades no treinamento 
físico de pessoas acometidas por 
problemas cardíacos. Os impactos 
das mudanças climáticas nessas 
doenças e na prática de atividades 
físicas também serão debatidos. 
Para fazer a inscrição, acesse aqui.

Trauma e Adicção 
No dia 19 de novembro, das 9h às 
17h, haverá o V Simpósio do Nú-
cleo Acadêmico de Transtornos 
Adictivos (NACTA), organizado 
pelo Departamento de Psicologia. 
Neste semestre, o tema escolhido 
é Trauma e Adicção em Múltiplas 
Perspectivas, com o objetivo de 
discutir a questão sob a ótica da 
neurociência, terapia cognitiva 
comportamental, psicoterapia 
focal integrativa e psicanálise. As 
palestras serão presenciais no 
Auditório do RDC. Para se ins-
crever e conferir a programação 
completa, acesse.
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