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VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

TEOLOGIA DA FELICIDADE

O lançamento do livro Teologia da Felicidade, de Sérgio Albuquerque 
Damião, será no dia 6 de outubro, a partir das 19h, no Centro Loyola 
de Fé e Cultura, Estrada da Gávea, 1. O autor fará uma apresentação 
que levará os participantes a conhecer mais a fundo as caracterís-
ticas da espiritualidade e da teologia. A palestra será transmitida ao 
vivo. Acesse aqui. ID: 991 0978 4051. Senha: 864913

FESP - Inscrição: Estão abertas as inscrições para o Processo de Ingresso no 
FESP. Os alunos com bolsa 100% tipo FILANTRÓPICA ou PROUNI, que dese-
jarem participar devem fazer a inscrição, até o dia 7 de outubro, clicando aqui.

Respuc/VRC: A respuc/VRC e o Instituto LAR oferecem oportunidades de 
trabalho social a alunos dos cursos de graduação para atuar como intér-
pretes de libras. A participação do aluno, poderá ser considerada como 
Atividade Complementar, observados os critérios e limites estabelecidos 
pelos respectivos cursos. Informações no site da respuc (acesse aqui).

CONTOS DE FADAS

O início do Estúdio da Leitura com o tema Princesas, Fadas e Bruxas – sím-
bolos e arquétipos nos contos de fadas, promovido pelo Instituto Interdis-
ciplinar de Leitura da PUC-Rio (iiLer), foi adiado. As quatro aulas serão nos 
dias 18 e 25 de outubro e 1º e 8 de novembro, das 19h às 21h, pela plata-
forma Zoom. A professora Thatty Castello Branco, da Coordenação Central 
de Educação Continuada, ministrará o curso que vai explorar o conteúdo 
simbólico dos contos Branca de Neve, Barba Azul, A Pequena Sereia, e A 
Bela e a Fera. A participação vale como atividade complementar, e alunos 
da PUC-Rio têm desconto. Inscrição e outras informações, clique aqui.

ELEIÇÕES PARA CIPA 
Até o dia 14 de outubro, a comunidade PUC-Rio pode eleger integrantes 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A votação é por 
dois sistemas: pelo sistema VOTECIPA (admin@votecipa.com.br) ou 
presencialmente na Vila dos Diretórios, casa X, das 8h às 16h30. A lista 
de candidatos 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 Fer-
nando Costa (ARTES) e Leonardo Sousa (PREF). No dia do início do 
processo eleitoral, todos os eleitores receberão um link para votar.

VAGA PARA PROFESSOR 
O Departamento de Ciências So-
ciais realizará o processo seletivo 
para o preenchimento de uma vaga 
de professor do quadro perma-
nente, nível assistente, da área de 
antropologia ou ciências sociais. 
A carga horária é de 40 horas se-
manais, com dedicação integral. 
As inscrições custam R$ 150 e 
devem ser feitas presencialmen-
te na secretaria do Departamento 
de Ciências Sociais, ou enviadas 
para o e-mail ana@puc-rio.br ou 
anacroxo61@gmail.com até o dia 
7 de outubro. Para saber mais, 
acesse aqui o edital.

PROGRAMA DE GERMINAÇÃO
O segundo ciclo do Programa de 
Germinação de Impacto (PGI) está 
com inscrições abertas até o dia 
20 de novembro. Organizado pelo 
Instituto Gênesis em parceria com 
a Furnas Centrais Elétricas, o pro-
grama tem como objetivo auxiliar 
a estruturação e modelagem dos 
Negócios de Impacto Socioam-
biental (NIS). Serão duas etapas: 
uma capacitação on-line e gratui-
ta em empreendedorismo e uma 
mentoria de seis meses de negó-
cios de impacto socioambiental 
em Angra dos Reis. Para outras 
informações e inscrições, acesse.

Reforma Agrária: As inscrições para a seleção de participantes da I Vi-
sita Guiada em Reforma Agrária ficam abertas até o dia 11 de outubro, 
na secretaria do Departamento de Direito, no Edifício da Amizade, Ala 
Frings, 6º andar. A visita ao assentamento rural será no dia 22 de ou-
tubro, e mais duas etapas compõem os trabalhos: uma oficina de pre-
paração, dia 18 de outubro, e um encontro final de avaliação em 25 de 
outubro. Podem participar alunos de todos os cursos de graduação da 
Universidade. Para mais informações e consulta do edital, clique aqui.

Submissão para Revista: Estão abertas as submissões para o próximo 
número da revista eletrônica Pesquisas em Discurso Pedagógico, do Depar-
tamento de Letras. Artigos, ensaios, resenhas e relatos de experiência que 
se relacionem ao processo de ensino-aprendizagem podem ser enviados. O 
prazo é até o dia 14 de outubro. Clique aqui para mais informações.

FORMATURAS 2022.2
A foto de turma, para a confecção do convite oficial de formaturas da PUC-
-Rio, será produzida nos pilotis do Edifício Kennedy, nas seguintes datas 
e horários: 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. Enge-
nharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, 
Engenharia Elétrica, Engenharia de Materiais e Nanotecnologia, Engenharia 
Mecânica, Engenharia de Petróleo e Engenharia Química. Dia 23 de ou-
tubro (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 So-
cial. 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.

CENTRO LOYOLA DE FÉ E CULTURA 
Excepcionalmente em outubro, o Sábado de Espiritualidade será realizado 
no dia 22, penúltimo sábado do mês. O encontro ocorre sempre no último 
sábado de cada mês, 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 ar-
recadação de 1kg de alimento para a comunidade Vila Parque da Cidade. 
Para se inscrever, clique aqui e preencha o formulário.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/99109784051?pwd=YWpBcUwyRXdSdHRMZEpVSHg4Y0NPQT09
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/respuc/trabalho_social.html
https://linktr.ee/iiLer
https://drive.google.com/file/d/1l7rvJBOuSMKN8dFDunekVu8PF3l7jD8e/view
https://puc-rio.us3.list-manage.com/track/click?u=1e5323ec62df19655eb2e765d&id=cbf7dee66b&e=86c53000b5
https://www.jur.puc-rio.br/2022/09/27/i-visita-guiada-em-reforma-agraria-2022-2/
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_pdpe.php
www.puc-rio.br/formatura
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO1nql5Zgh1la9JzXcXMtdnL8jPvRPYlNvI8-0GM-zrMvLSw/viewform?usp=send_form
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Os desafios da nova direção 
do Departamento de Química

Quais serão as prioridades da sua gestão?
Carreira: Posso elencar três eixos prioritários de 
ação: Ensino, Infraestrutura e Pesquisa/Desen-
volvimento. Nosso curso de bacharelado recebeu 
nota máxima (cinco) no último ENADE, e, assim, 
uma prioridade é garantir a excelência no ensino 
de graduação. Estamos discutindo uma reforma 
na estrutura curricular para que o aluno tenha mais 
protagonismo no processo de aprendizagem e que 
vivencie mais o Campus da Gávea. Com isto, pre-
tendemos formar um profissional com sólido co-
nhecimento técnico e científico, mas que também 
tenha ‘visão de mundo’, a fim de identificar e pro-
por soluções aos grandes desafios que se impõem 
já no presente. A mesma visão sobre excelência do 
ensino e projeto pedagógico se aplica aos cursos 
de mestrado e doutorado em Química.
O segundo eixo envolve o desafio de disponibilizar 
uma infraestrutura de laboratórios, equipamentos 
e salas de aula que atenda às demandas de ensino 
e pesquisa do nosso departamento e dos diversos 
cursos que têm interface com a Química, tanto no 
CTC como em outros Centros. Também é priori-
dade garantir que tais atividades sejam realizadas 
com a devida segurança para a comunidade da 
PUC-Rio. Além disto, o DQ passou por um intenso 
processo de renovação do quadro de docentes – 
possivelmente, o mais amplo já realizado no CTC 
nos últimos anos. Devemos priorizar o desenvol-
vimento profissional destes docentes garantindo o 
espaço físico e o acesso à infraestrutura laborato-
rial e de equipamentos – historicamente, um dos 
grandes diferenciais do DQ. 
Por fim, outra prioridade – que se relaciona com 
as duas já citadas – é a busca da sustentabili-
dade financeira do departamento para atuar em 
pesquisa e desenvolvimento. O DQ, embora com 
número reduzido de alunos, sempre teve partici-
pação ativa na captação de recursos via projetos 
de pesquisa e de consultoria. Estamos cientes que 
este assunto é motivo de um Grupo de Trabalho 
criado pela Reitoria, e espero que, durante meu 
período na direção do DQ, possamos contribuir 
para chegar a um novo modelo de sustentabilida-
de financeira da PUC-Rio. 

A Química historicamente é sempre associada 
aos elementos químicos, mas sabemos que ela 
vai muito além da tabela periódica e das cadeias 
de carbono. O que é a Química do século XXI?
Carreira: Há uma visão equivocada que associa a 
Química a substâncias tóxicas e perigosas, outros 
a veem como uma matéria cheia de regras e nor-
mas que precisam ser decoradas para que o aluno 
passe de ano. No entanto, a Química é uma ciência 
básica que estuda as propriedades e as transfor-
mações de elementos e substâncias e, assim, está 
intimamente ligada à própria vida e ao bem-estar 
da Humanidade. A Química tem profunda relação 
com outras áreas do conhecimento, como Medi-

ENTREVISTA //
RENATO CARREIRA

cina, Biologia, Engenharia e Meio Ambiente, por 
exemplo. Se, por um lado, temos a contaminação 
química como uma grande preocupação ambien-
tal, sem a Química não será possível atender às 
demandas da sociedade por alimento, saúde, ar e 
água de qualidade, nem fornecer energias limpas 
e renováveis, desenvolver novos materiais, ou ga-
rantir a preservação ambiental de florestas e dos 
oceanos. Neste sentido, trata-se de uma ciência 
de grande relevância na formação intelectual e cul-
tural de todos os alunos da PUC-Rio, não apenas 
dos nossos alunos de bacharelado. Precisamos 
trabalhar para mudar o entendimento atual sobre o 
papel da Química para a sociedade.

Quais as áreas hoje que mais demandam profis-
sionais de Química?
Carreira: Mesmo com a diminuição do tamanho 
da indústria nacional, o setor químico tem ainda 
grande relevância por representar cerca de 10,8% 
do PIB do Brasil. Há uma demanda elevada por 
produtos químicos para o consumo doméstico: 
em 2020, foi da ordem de US$ 260 bilhões. É 
um campo do conhecimento que permeia vá-
rias áreas. Assim, podemos dizer que os setores 
que demandam profissionais com formação em 
Química são o industrial (petróleo, petroquímico, 
farmacêutico, alimentos, cosméticos, energias 
renováveis, de nanotecnologia, entre outros), as 
atividades voltadas para a gestão, controle e ava-
liação ambiental, a pesquisa em ciência, tecno-
logia e inovação, e o ensino, visto que há grande 
carência de professores na educação básica.

O Departamento de Química está 
sob nova direção em meio a 
muitos desafios, como ressalta 
o diretor recém-empossado, 
professor Renato Carreira. O maior 
deles é conseguir equacionar 
as necessidades tecnológicas 
para atender aos objetivos de 
desenvolvimento sustentável trazidos 
pela Agenda 2030 da ONU com 
a restrição de recursos no pós-
pandemia. Renato Carreira, que foi 
coordenador do PPG em Química 
da PUC-Rio (2013-2016) e desde 
2016 coordena o Laboratório de 
Estudos Marinhos e Ambientais 
(LabMAM) da Universidade, elenca 
três eixos prioritários de ação: 
Ensino, Infraestrutura e Pesquisa/
Desenvolvimento para, entre 
outras metas, manter a excelência 
no ensino. Na entrevista ao PUC 
Urgente, o diretor destaca que a 
“Química é uma ciência básica 
que estuda as propriedades e as 
transformações de elementos 
e substâncias e, assim, está 
intimamente ligada à própria vida e 
ao bem-estar da Humanidade”.

Professor Renato Carreira

JP ARAUJO

Quais os desafios de comandar o Departamento 
de Química neste momento?
Renato Carreira: O país passa por uma grave cri-
se econômica e social, e observamos uma queda 
acentuada do investimento em ciência, tecnologia 
e inovação. A PUC-Rio não está imune aos efeitos 
desta realidade. O cenário atual nos obriga a refor-
mular práticas e procedimentos atuais e a buscar 
formas alternativas e de soluções ‘fora da caixa’ 
para a captação de recursos. Além disto, fatores 
como a recente reforma curricular da Engenharia, 
a criação de novos cursos na Universidade, as 
mudanças no ensino impostas pela pandemia e 
as transformações sociais e tecnológicas neces-
sárias para atender aos objetivos de desenvolvi-
mento sustentável trazidos pela Agenda 2030 da 
ONU terão impactos significativos sobre a oferta 
de disciplinas do DQ, sejam teóricas ou práticas. 
O grande desafio da Direção do DQ é equacionar 
estas necessidades com a restrição de recursos 
do momento, ao mesmo tempo em que devemos 
estar em sintonia com as demandas atuais e futu-
ras da sociedade para cumprir a missão de uma 
Universidade Comunitária, que preza pela forma-
ção humanitária, socioambiental, cultural, pluralis-
ta e espiritual de nossos alunos. 

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
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AGENDA  DA SEMANA

13h. Aula aberta. Tema: Liderança e Empreendedorismo. Palestrantes: Bru-
no Cani (fundador do Resilia Educação) e Bernardo Rezende (ex-jogador de 
vôlei). Mediação: professora Flávia Cavazzote. Organização: IAG. Para se 
inscrever, acesse.

16h. Seminário de leitura da obra magna de Arthur Schopenhauer. Tema: 
Livro O Mundo Como Vontade e Representação. Mediação: professor 
Jefferson Silveira Teodoro. Organização: Departamento de Filosofia. Local: 
sala 506-L. Inscrições, acesse.

17h. Mesa-redonda. Eleições e voto nas margens. Apresentação do livro 
Marges et marginalités au Brésil - Espaces, pouvoir et société. Parti-
cipantes: Frédéric Louault (ULB/Bélgica), João Whitaker (FAU/USP) e 
Margaux de Barros (ULB/Bélgica). Organização: LEUS/Departamento de 
Serviço Social. Local: sala 201-F-A.

18h. Notícias Teológicas. Tema: O Novo Humanismo e a Política segundo o 
Papa Francisco. Palestrante: Padre Manfredo Araújo Oliveira (Professor titu-
lar e emérito da Universidade Federal do Ceará). Mediador: Yves Fernandes 
(Projeto Abertura Teologia PUC-Rio, Catequista e Coordenador Pastoral). 
Organização: Cátedra Carlo Maria Martini – CTCH. Reunião pelo Zoom. 
Acesse aqui. ID da reunião: 983 4458 9370. Senha de acesso: 330436.

19h. Aula aberta. Tema: Negócios de Impacto Socioambiental. Palestran-
te: Letícia Nunes. Organização: Coordenação Central de Extensão (CCE). 
Transmissão: Zoom. Para mais informações, acesse.

11h. Aula Aberta. Tema: Jornalismo e Cidadania. Palestrante: ex-aluno 
Marcus Vincax (produtor do Jornalismo da Rede Globo - Jornal da Globo 
e Jornal Nacional). Mediadoras: professoras Alessandra Cruz e Lilian Sa-
back (Departamento de Comunicação). Local: sala 102-K.

19h. Lançamento de Livro. Teologia da Felicidade. Palestrante: Sérgio Al-
buquerque Damião (autor). Local: Centro Loyola de Fé e Cultura (Estrada 
da Gávea, 1). A palestra de apresentação do autor será transmitido ao 
vivo. Acesse aqui. ID: 991 0978 4051 senha: 864913.

EXPEDIENTE. Coordenadora-Geral Comunicar: Professora Cristina Bravo. 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.

11h. Aula Aberta. Tema: Jornalismo e Cidadania. Palestrante: ex-aluno Caio 
Barreto Briso (repórter independente, colaborador do The Guardian e da 
National Geographic, roteirista e produtor de conteúdo em projetos de não-
-ficção (documentários e podcasts). Mediadoras: professoras Alessandra 
Cruz e Lilian Saback (Departamento de Comunicação). Local: 102-K

15h. Palestra. Tema: Hebreus 2:9 - Variantes textuais e a incidência da 
interpretação nestoriana. Palestrantes: Professor Padre André Rodrigues 
(coordenador do Setor de Teologia a Distância da PUC-Rio). Organização: 
Departamento de Teologia. Transmissão pelo YouTube no canal Teologia a 
Distância PUC-Rio ou pela plataforma Zoom.

  SEGUNDA-FEIRA, 3

  TERÇA-FEIRA, 4

  QUARTA-FEIRA, 5

  QUINTA-FEIRA, 6

  SEXTA-FEIRA, 7

OPORTUNIDADES

Estágio na Embraer: O ciclo de inscrições para o programa de estágio 
na Embraer em 2023 termina no dia 14 de outubro. Serão 300 vagas em 
diversas áreas e em modelos de trabalho presencial, híbrido ou 100% 
remoto. Ao fim do processo seletivo, os participantes que não forem ad-
mitidos farão parte do banco de talentos da Embraer. Para mais informa-
ções sobre como se inscrever, clique aqui.

Processo Seletivo da Vale: O prazo para inscrição no processo seletivo 
da Vale foi prorrogado até o dia 7 de outubro. São 120 vagas abertas para 
recém-formados que tenham desejo de aprender e espírito de colabora-
ção, em um processo seletivo realizado de forma oculta até a última etapa 
e sem limite de idade. As oportunidades são para os estados de Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e Pará. Para saber 
mais e se inscrever, clique aqui.

CURSOS DE EXTENSÃO
Estudos Críticos da Arquitetura Brasileira
Data: 25 de outubro a 7 de dezembro
Horário: Terças e quartas-feiras, das 18h às 20h
Valor: 2 parcelas de R$ 751 ou em 10x no cartão de crédito

VBA para Excel
Data: 10 de outubro a 16 de novembro
Horário: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: 2 parcelas de R$ 504 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://forms.office.com/r/9AwN9dDPut
https://forms.gle/Vy6C2TvsQsVs1h9z7
https://puc-rio.zoom.us/j/98344589370?pwd=WDN2eC9UZEJteERWSEVlcFhBekRtUT09
https://www.cce.puc-rio.br/seu/Matricula/Eventos/index?orcamento=17907
https://puc-rio.zoom.us/j/99109784051?pwd=YWpBcUwyRXdSdHRMZEpVSHg4Y0NPQT09
https://www.youtube.com/c/teodistPUCRio
https://www.youtube.com/c/teodistPUCRio
https://puc-rio.zoom.us/j/98839600266?pwd=bmZZOVRQVTdQc3FSQXQ3QUd5RHdwUT09
https://programasembraer.gupy.io/job 
www.vale.com/trainee
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio

