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10 DE OUTUBRO DE 2022

NOSSA SENHORA
APARECIDA

Sábado de Espiritualidade

O Sábado da Espiritualidade no mês de outubro 
será antecipado para o próximo dia 22, para evitar 
que seja realizado no dia 29, véspera do segundo 
turno das eleições. O encontro ocorre sempre 
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 
mais informações, clique aqui.

Será celebrada uma missa 
pelo Dia de Nossa Senhora 

Aparecida, padroeira do 
Brasil, no dia 12 de ou-
tubro, às 11h, na Igreja 
do Sagrado Coração 
de Jesus, na PUC-
-Rio. Em virtude da 
comemoração pelo 
Dia das Crianças, na 
mesma data, ao fim 
da cerimônia religio-
sa, haverá uma bên-

ção para as famílias.

INSTITUTO FRANCISCO: A respuc/
VRC, em parceria com o Instituto 
Francisco, disponibiliza oportunida-
de de Trabalho Social para alunos de 
todos os cursos de graduação. As 
vagas são para aplicação de reforço 
escolar em Português e Matemática 
para alunos do Fundamental II da Es-
cola Municipal Christiano Hamann, 
próximo à PUC-Rio, às segundas e 
quartas-feiras ou terças e quintas-fei-
ras, pela manhã ou tarde, por oito se-
manas. Quem desejar, pode receber 
treinamento. Há emissão de declara-
ção para atividades complementares 
e possibilidade de ajuda de custo. In-
formações: pessoalmente na respuc/
VRC, pelo telefone (21) 3527-1056 
e/ou WhatsApp (21) 97211-7111.

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 Infor-
mação 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 Nanotec-
nologia, Engenharia Mecânica, Engenharia de Petróleo 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, Rela-
ções Internacionais e Serviço Social. 10h. Comunicação Social (Cine-
ma, Jornalismo e Publicidade).

Acesse o site www.puc-rio.br/formatura e leia as orientações para o dia 
da foto de turma. Para participar, é necessário fazer a inscrição pelo for-
mulário disponível no SAU.

FORMATURAS 2022.2

ELEIÇÕES PARA CIPA 
Até o dia 14 de outubro, a comunidade PUC-Rio deve eleger integran-
tes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). O voto pode 
ser por meio do sistema VOTECIPA (admin@votecipa.com.br) ou pre-
sencialmente 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  
Fernando Costa (ARTES) e Leonardo Sousa (PREF). Leia a entrevista so-
bre o tema na página 2.

REFORMA AGRÁRIA
Estão abertas, até o dia 11 de ou-
tubro, as inscrições para a seleção 
de participantes da I Visita Guiada 
em Reforma Agrária. Os formulários 
podem ser preenchidos na secretá-
ria do Departamento de Direito, no 
Edifício da Amizade, Ala Frings, 6º 
andar. A visita ao assentamento ru-
ral será no dia 22 de outubro, e mais 
duas atividades compõem os traba-
lhos: uma oficina de preparação, dia 
18 de outubro, e um encontro final 
de avaliação, em 25 de outubro. 
Podem participar alunos de todos 
os cursos de graduação da Univer-
sidade. Para mais informações e 
consulta do edital, acesse.

PROGRAMA DE GERMINAÇÃO
As inscrições para o segundo ci-
clo do Programa de Germinação 
de Impacto (PGI) estão abertas 
até o dia 20 de novembro. Orga-
nizado pelo Instituto Gênesis em 
parceria com a Furnas Centrais 
Elétricas, o programa tem como 
objetivo auxiliar a estruturação e 
modelagem dos Negócios de Im-
pacto Socioambiental (NIS). Se-
rão duas etapas: uma capacitação 
on-line e gratuita em empreende-
dorismo e uma mentoria de seis 
meses de negócios de impacto 
socioambiental, em Angra dos 
Reis. Para outras informações e 
inscrições, acesse. 

DISCURSO PEDAGÓGICO
Após uma pausa de três anos, a 
revista Pesquisas em Discurso 
Pedagógico, do IPEL, retorna com 
nova equipe editorial. As submis-
sões para a próxima edição estão 
abertas até o dia 14 de outubro. 
A revista aceita artigos, ensaios, 
resenhas e relatos de experiên-
cias que se relacionem ao ensino-
-aprendizagem de línguas e litera-
tura. A previsão de publicação é 
para o fim do ano. Os trabalhos 
devem ser enviados para o e-mail 
revistadoipel@puc-rio.br. Outras 
informações, clique aqui.

CONTOS DE FADAS
O início do Estúdio da Leitura com 
o tema Princesas, Fadas e Bruxas 
– Símbolos e arquétipos nos contos 
de fadas, promovido pelo Instituto In-
terdisciplinar 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 plataforma Zoom. A professora 
Thatty Castello Branco, da Coorde-
nação Central de Educação Continu-
ada (CCEC), 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, acesse.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.centroloyola.puc-rio.br/
www.puc-rio.br/formatura
https://www.jur.puc-rio.br/2022/09/27/i-visita-guiada-em-reforma-agraria-2022-2/
https://puc-rio.us3.list-manage.com/track/click?u=1e5323ec62df19655eb2e765d&id=cbf7dee66b&e=86c53000b5
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_pdpe.php
https://linktr.ee/iiLer
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Eleições para 
uma nova equipe 
da CIPA

Como funcionam as eleições para a CIPA?
Padre Waldecir Gonzaga: A CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) é formada 
por um grupo de pessoas, com a participação 
conjunta de representantes do empregador 
e dos empregados, que assume a missão de 
cuidar da saúde de todas as pessoas que traba-
lham no ambiente da instituição. Sua principal 
atuação é trabalhar na prevenção de acidentes, 
cuidando do ambiente do trabalho, para que 
seja seguro e saudável, além de agradável e 
prazeroso. Os representantes do empregador 
são convidados pela instituição, mas os re-
presentantes dos empregados são eleitos pela 
categoria e seus pares, trabalhadores(as) que 
atuam nos mais variados campos da institui-
ção. Neste sentido, é importante que todos os 
funcionários(as), em primeiro lugar, tenham 
interesse em participar deste importante instru-
mento de atuação para cuidar do espaço de tra-
balho. No mês de agosto, os trabalhadores(as) 
precisam se candidatar. Em setembro e ou-
tubro, ocorre o período de votação e eleição. 
Esta é a minha segunda participação na CIPA, 
por duas gestões consecutivas, como repre-
sentante do empregador, na função de presi-
dente. A gestão começa no mês de dezembro 
e vai até novembro do ano seguinte. Por isso, 
as gestões são indicadas com os dois anos 
(CIPA PUC-Rio Gestão 2020-2021; CIPA PUC-
-Rio Gestão 2021-2022; e a próxima será CIPA 
PUC-Rio Gestão 2022-2023). A estrutura conta 
com presidente, vice-presidente, secretário(a) e 
demais membros.

Qual a importância da comunidade acadêmi-
ca eleger integrantes da CIPA?
Padre Waldecir: Sendo uma Comissão que 

ENTREVISTA //
PADRE WALDECIR GONZAGA

trabalha pela saúde da comunidade como um 
todo, é de fundamental importância que to-
dos os membros da comunidade da PUC-Rio 
se interessem e participem da CIPA, seja se 
candidatando, seja aceitando o convite quan-
do este lhe for feito. Tendo em vista sua nobre 
causa, o ideal é que todos(as) funcionários(as) 
e professores(as) se interessem e participem, 
pelo menos de uma gestão, que é de 12 me-
ses. É incrível a oportunidade que a CIPA nos 
proporciona para conhecer os espaços da Uni-
versidade, sua situação de segurança ou não, e 
seus desafios para o bem de todos. A PUC-Rio 
é uma comunidade maravilhosa, tem espa-
ços espetaculares, mas também tem espaços 
que precisam ser melhorados para que todos 
possamos trabalhar e estudar com mais segu-
rança. Ao pensar em seu departamento e ou 
unidade, cada pessoa vai descobrir várias situ-
ações que precisam e podem ser melhoradas, 
para o bem de todos. Isso vai repercutir na saú-
de pessoal e coletiva, e ter reflexos em nossas 
famílias, no desejo de ir para o ambiente de tra-
balho e atuar tendo em vista o espaço comum. 
Quando assumi como presidente, já na primeira 
Gestão (2020-2021), propus uma divisão dos 
membros da CIPA em quatro subgrupos, para 
atingir uma maior atuação: 1) Grupo Eventos; 
2) Grupo Mapas de Risco; 3) Grupo Investiga-
ção de Acidentes; 4) Grupo Inspeção. No início 
deste ano, já na segunda Gestão (2021-2022), 
com o acúmulo de atividades do Grupo Mapa 
de Risco e a proximidade entre os Grupos Ins-
peção e de Investigação de Acidentes, tivemos 
uma redefinição, unindo estes dois (Investiga-
ção e Inspeção) e fortalecendo os outros dois 
(Eventos e Mapas de Risco). Nós temos reuni-
ões mensais da Comissão; lives mensais, so-

As eleições para os integrantes da 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) terminam no 
dia 14 de outubro. A votação é 
por dois sistemas: pelo VOTECIPA 
(admin@votecipa.com.br) ou 
presencialmente na Vila dos 
Diretórios, casa X, das 8h às 
16h30. O presidente da CIPA 
e diretor do Departamento de 
Teologia, Padre Waldecir Gonzaga, 
destaca o papel da Comissão para 
o campus e a vida acadêmica. 
Ele observa que a participação 
de todos é importante, pois 
o envolvimento das pessoas 
repercute não só na saúde pessoal 
como coletiva e ainda reflete nas 
famílias da comunidade PUC-Rio. 
Padre Waldecir diz que é possível 
obter informações sobre o trabalho 
da CIPA pela página da Comissão, 
que pode ser acessada no site 
da PUC-Rio. Há ainda o e-mail 
(cipa@puc-rio.br) e um número de 
WhatsApp (21 99479-1450).

Padre Waldecir Gonzaga

JP ARAUJO

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

CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

UX Research - Pesquisa do Usuário
Data: 22 de outubro a 5 de novembro
Horário: Sábados, das 9h às 13h
Valor: Parcela única de R$ 752 ou em 10x no cartão de crédito

Projeto de Restauração Arquitetônica, Prática e Tecnologias
Data: 24 de outubro a 23 de novembro
Horário: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 21h
Valor: Duas parcelas de R$ 577 ou em 10x no cartão de crédito

Design da Estrutura Narrativa Audiovisual: Roteiro - Módulo 1 - 
Princípios Básicos da Narrativa Cinematográfica
Data: 25 de outubro a 6 de dezembro
Horário: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 486 ou em 10x no cartão de crédito

Power BI
Data: 1º de novembro a 29 de novembro
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

bre os mais variados temas da saúde pessoal, 
comunitária e institucional; vídeos educativos, 
sempre sobre temas da saúde. Também foram 
realizadas duas edições anuais da SIPAT (Se-
mana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho), em 2021 e 2022. O momento pan-
dêmico pediu de todos(as) uma atuação muito 
intensa e colaborativa, ainda que as reuniões e 
SIPATs tenham sido realizadas virtualmente. A 
cada reunião, os Grupos fazem um relatório das 
atividades realizadas naquele mês e elaboram 
o planejamento para o mês seguinte ou para 
um período mais longo. Os Grupos visitaram 
muitos departamentos e unidades da PUC-Rio, 
procurando sempre dialogar e ajudar na busca 
de soluções para fazer com que o ambiente de 
trabalho seja melhor e mais seguro. Reativa-
mos e alimentamos a página da CIPA no site da 
PUC-Rio, mantendo-a sempre atualizada; hoje 
temos o e-mail cipa@puc-rio.br e o WhatsApp 
(21) 99479-1450, para facilitar a comunicação 
entre a comunidade e a CIPA. Neste momento, 
estamos desenvolvendo um game educativo e 
um aplicativo para envolver os alunos(as) na 
construção e, ainda, despertar o interesse na 
criação de um espaço saudável, de forma lúdi-
ca. Imagine um jogo envolvente, que leve não 
apenas a identificar as situações não seguras, 
mas sobretudo a descobrir e indicar possíveis 
soluções para elas. Isso virá em breve. Ele terá, 
inclusive, uma proposta socioambiental para 
o cuidado comum do campus, envolvendo os 
alunos(as), que não têm um(a) representante 
na CIPA. Aliás, não é previsto e é uma falha. Se-
ria bom ter representante dos alunos, pois eles 

transitam o tempo todo pelos mais variados 
espaços do campus. É necessário fazer com 
que o campus se torne cada vez mais o espaço 
em que todos desejamos estar todos os dias 
como local de convivência, trabalho e estudo. 
Eu costumo dizer: um local tão bom que até 
Deus gosta de estar.
 
Quais serão os desafios e atribuições para a 
próxima equipe da comissão?
Padre Waldecir: Eu indicaria dois desafios que 
precisamos manter como foco de atuação da 
CIPA na Universidade: 1) a real participação da 
comunidade na CIPA, como espaço de atua-
ção para o bem comum. Até então, são nove 
representantes dos empregados e nove do 
empregador. A partir de 2022, a nova Gestão 
terá 14 representantes de cada lado, ampliando 
muito o número e a possibilidade de engaja-
mento de todos(as). Diante disso, temos um 
ótimo espaço de atuação, mas precisamos ter 
o engajamento da comunidade como um todo: 
funcionários(as) e professores(as). Como to-
dos sabem, eu sou padre e diretor de Depar-
tamento de Teologia. Sou um exemplo de que 
todos(as) podemos nos envolver, inclusive 
diretores(as), e é isso que precisa acontecer. 
2) levar adiante a estrutura de trabalho por sub-
grupos, criada nestas duas gestões, pois ela 
proporciona espaço de trabalho a todos(as), 
que passam a ser responsáveis por alguma 
tarefa. Isso envolve as pessoas eleitas ou con-
vidadas. Hoje, nós diríamos que isso empode-
ra as pessoas para que assumam e executem 
suas funções. Creio que o fato de agir concre-

tamente e se responsabilizar por funções, pro-
jetos e metas cria envolvimento, e as pessoas 
se sentem parte do processo. Isso abre um 
leque de possibilidades de atuação.
 
Qual é o papel da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes para o campus da PUC-Rio?
Padre Waldecir: A CIPA é uma Comissão obri-
gatória em todas as instituições e empresas 
com trabalhadores(as), muitos ou poucos. A 
quantidade de pessoas determina o tamanho 
da equipe, mas não a sua existência. Trata-se 
de uma Comissão que visa evitar acidentes e 
garantir a saúde e a segurança no local de tra-
balho. Em nosso caso, o campus da PUC-Rio. 
Não tenhamos dúvida, a CIPA realmente é um 
importante instrumento interno da instituição, 
de luta por melhores condições de trabalho. 
Ela deve atuar em todas as situações que en-
volvem a comunidade. Na PUC-Rio, esta co-
munidade é constituída por funcionários(as) 
e professores(as). Mas não podemos deixar 
de pensar em um ambiente igualmente favo-
rável aos alunos(as). O que for bom para nós 
será bom eles(as), e o que for nocivo para 
nós, o será para eles(as). Depois de dois 
anos consecutivos à frente da Comissão, 
posso dizer que ela é um fascinante espaço 
de diálogo. Nas duas gestões, tivemos pes-
soas que amam o campus e a Universidade. 
Os cipeiros e as cipeiras querem o bem desta 
bela família da PUC-Rio. Só posso agradecer 
a Deus e aos colegas da CIPA por esta experi-
ência maravilhosa, e a quem me convidou, há 
exatos dois anos.

OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO

PCD: O Departamento de Medicina e Saúde da PUC-Rio está com vaga 
de estágio para pessoas com deficiência física (PCD). O aluno vai atuar 
na área administrativa e, por isso, é necessário o conhecimento do paco-
te Office (Word, Excel e PowerPoint). A  carga horária é de 20 horas se-
manais. Os interessados devem enviar o currículo até o dia 21 de outubro 
para o e-mail cursosmedpuc@puc-rio.br.

Gestão de Conteúdo: O Departamento de Engenharia Industrial (DEI) está 
com vaga de estágio aberta. Alunos de todas as graduações, a partir do 
4º período, podem participar do processo seletivo. A modalidade é híbrida, 
com no mínimo oito horas semanais nas dependências do DEI (sala 950-L). 
É desejável ter conhecimento em plataformas de gestão de conteúdo (Wor-
dpress ou similares) para desenvolvimento, reestruturação e manutenção 
do website do DEI, e produção de conteúdo para mídias sociais. A carga 
horária será de 20 horas semanais, e o contrato inicial é de seis meses. Os 
interessados têm que enviar o currículo e o histórico acadêmico para o e-
-mail flf@puc-rio.br e informar o número de contato até o dia 15 de outubro.

Embraer: O ciclo de inscrições para o programa de estágio na Embraer 
em 2023 termina 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 admitidos farão 
parte do banco de talentos da Embraer. Para informações sobre como se 
inscrever, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://programasembraer.gupy.io/job

