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24 DE OUTUBRO DE 2022

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

SDSN
BRASIL 2022

A PUC-Rio vai realizar, no dia 26 de outubro, às 
12h30, a Conferência Anual da Rede de Soluções 
para o Desenvolvimento Sustentável (SDSN Brasil), 
que será em formato virtual, na plataforma Zoom, 
e aberta ao público. O tema deste ano é Rio+30: 
Transformação na Educação desde a ECO 92. A 
programação inclui palestras de líderes da UNSDSN 
(Sustainable Development Solutions Network 
Global), como o diretor Jeffrey Sachs, e parceiros 
da SDSN Brasil, bem como dos líderes nacionais 
de organizações vinculadas às iniciativas da 
Agenda 2030 e especialistas da área. O encontro, 
apoiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de 
Amparo (FAPERJ), terá tradução simultânea para 
o português. Para se inscrever, clique aqui. Mais 
informações pelo e-mail sdsnbrasil@puc-rio.br.

VOTAÇÃO
A votação para a Cerimônia de Formatura 2022.2, para eleger homenagea-
dos e participantes do cerimonial, será por meio de um formulário eletrôni-
co, específico para cada turma. Os formandos têm até as 23h59 do dia 31 
de outubro para acessar o site www.puc-rio.br/formatura e clicar no link 
correspondente ao seu curso para votar. Cada aluno só poderá votar uma 
vez. Não será permitido trocar o voto, ou seja, uma vez computado, não 
poderá ser alterado. No caso de empate em algum item de votação, a CEIC 
entrará em contato com a turma, solicitando o desempate.

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 Amizade, nas seguin-
tes datas e horários: 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 (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, é necessário fazer a inscrição pelo for-
mulário disponível no SAU.

FORMATURAS 2022.2

A confraternização de professores e funcionários técnicos-administrati-
vos da PUC-Rio será no dia 25 de outubro, às 15h30, no ginásio da Uni-
versidade. Uma pulseira será distribuída para que os participantes sejam 
identificados na entrada e pode ser obtida antecipadamente na CEIC, no 
mesmo dia, das 9h às 12h, ou no local da festa. É obrigatório apresentar 
a carteirinha oficial da PUC-Rio A organização é da Vice-Reitoria Comuni-
tária, com o apoio da Associação dos Funcionários da PUC-Rio (AFPUC).

CONFRATERNIZAÇÃO

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

NOTÍCIAS TEOLÓGICAS

A Cátedra Carlo Maria Martini (CCMM) organiza o encontro Vincent 
van Gogh: um leitor crítico da Bíblia no dia 25 de outubro, às 18h. 
A palestra será em modalidade on-line e o palestrante convidado 
é Alex Villas Boas, da Universidade Católica Portuguesa. O bate-
-papo vai ser mediado por Maria de Lourdes Norberto, doutora em 
Teologia pela PUC-Rio. Para acessar a reunião, clique aqui.

DOA PUC 
Até o dia 31 de outubro poderá ser feita arrecadação de donativos para 
o Centro de Educação Infantil Cristo Redentor, instituição que oferece 
educação em tempo integral para crianças em situação de vulnerabilida-
de 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.

CÂNCER DE MAMA 
Notícias Difíceis: O que fazer? é o tema da live organizada pela Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA/PUC-Rio) pela campanha Ou-
tubro Rosa, que alerta para a prevenção do câncer de mama. A palestra, 
na plataforma Zoom, será ministrada pela psicóloga e psico-oncologista 
Glaucia Pina, no dia 24, às 15h. Clique aqui para acessar.

BAZAR DOS VOLUNTÁRIOS DA PLÁSTICA 
A coordenadora adjunta da graduação do Departamento de Economia, 
professora Nazareth Maciel, vai organizar um bazar beneficente no dia 
24 de outubro, das 8h às 17h, nos pilotis do Edifício Cardeal Leme. O 
total arrecadado com a venda de roupas e calçados será revertido para 
custear cirurgias de crianças que sofreram queimaduras, executadas pela 
Voluntários da Plástica Reparadora de Pacientes Queimados. As peças do 
bazar têm um valor médio de R$ 20. 

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jilRcNNUTZGp2k1dzNXdBw
http://www.puc-rio.br/formatura
www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas
http://www.instagram.com/vrcpucrio
https://puc-rio.zoom.us/j/98798109389?pwd=YkpaMWRRejg0eWlvNjB5RFBYVVorUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/94857900867?pwd=OG03dzdPUWVWRm1WM2l2MFhUK2JYdz09
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Os conflitos do século XXI e a Guerra na Ucrânia
Data: 7 de novembro a 12 de dezembro
Horário: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: 2 parcelas de R$ 620 ou em 10x no cartão

Refugiados na História: fascismos, Holocausto e construção social 
do trauma
Data: 3 de novembro a 15 de dezembro
Horário: Terças e quintas-feiras, das 17h às 20h
Valor: 2 parcelas de R$ 620 ou em 10x no cartão

Informações e matrícula:
Site: www.cce.puc-rio.br. Telefone: 0800 970 9556. WhatsApp:  
(21) 97658-6094. Facebook: facebook.com/ccepucrio

PASTORAL UNIVERSITÁRIA ANCHIETA

Edital Prorrogado
Foi prorrogado o 15° edital da Dignidade Re-Vista com o tema 
Democracia em questão: possibilidades e desafios. O novo prazo 
para enviar os artigos à plataforma é até as 23h59 do dia 28 de 
outubro. Os textos devem ser inéditos e originais e não podem 
estar em processo de avaliação de outros periódicos. As entrevis-
tas devem ser pertinentes ao tema da edição. Os textos também 
podem ser enviados para a sessão de Temática Livre. Clique aqui 
para enviar artigos. 
 
Roda de Leitores
No dia 26 de outubro, a Roda de Leitores da Pastoral Universitária 
vai apresentar o projeto e o ciclo do mês de novembro sobre o 
romance O filho de mil homens, de Valter Hugo Mãe. Os encontros 
serão às 15h, na Pastoral Universitária Anchieta, no subsolo da 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus. A Roda de Leitores é um 
espaço de experiências literárias que busca promover o encontro 
para pensar e discutir textos literários, de maneira recreativa, lúdi-
ca, mas também crítica e reflexiva. Inscreva-se. 
 
Iluminatio
A partir do dia 26 de outubro, será organizado um momento de 
espiritualidade inaciana, o Illuminatio. O encontro, sempre às quar-
tas-feiras, vai ser no Espaço Dom Luciano Mendes, no subsolo da 
Igreja, a partir das 18h. A reunião é uma parceria entre o Centro 
Loyola de Fé e Cultura, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus e a 
Pastoral Universitária Anchieta. Toda a comunidade PUC-Rio pode 
participar deste momento de pausa com meditação e oração.
 
Projeto de vida
Durante as terças-feiras do mês de novembro, o Projeto de Vida 
é uma oportunidade para aprofundar o autoconhecimento, experi-
mentar valores e aprender a discernir decisões para a construção 
de um futuro. Os encontros estão marcados nos dias 1º, 8, 22 e 
29 de novembro, das 14h às 17h. Um certificado de horas com-
plementares será conferido. Inscreva-se.

Biblioteca Central 
A Biblioteca Central (BC) vai promover algumas atividades para comemorar 
o Dia da Leitura (12 de outubro) e o Dia Nacional do Livro (29 de outubro). 
No dia 25 de outubro ocorrerá o Treinamento sobre os Serviços e Recursos 
de Pesquisa da Biblioteca PUC-Rio, das 10h às 18h, a apresentação será 
feita pelos bibliotecários da Seção de Atendimento e Pesquisa da BC. No dia 
26, às 14h30, haverá a palestra Escrevi o meu artigo, e agora, em que revis-
ta eu publico? com Deborah Dias, representante da Clarivate. Inscreva-se.

Oktobermat
O Departamento de Matemática or-
ganiza o XIX Oktobermat, nos dias 
27 e 28 de outubro. As palestras 
vão ser na parte da tarde, a partir 
das 14h, no Decanato do CTC, no 
12° andar do Edifício Cardeal Leme. 
Para mais informações, acesse.

Horta Maria Angú
O Grupo de Estudos Horta Maria 
Angú: Agricultura na favela e sobera-
nia alimentar organiza uma série de 
discussões on-line, quinzenalmente, 
às segundas-feiras, 15h. A próxima 
aula será sobre racismo ambiental. 
Para se inscrever, clique aqui.

FACULDADE ECLESIÁSTICA
Os 50 anos da Faculdade Eclesiástica (1972-2022) serão comemo-
rados em uma live organizada pelo Departamento de Teologia, no dia 
28 de outubro, às 10h. A palestra será ministrada pelo Cardeal Dom 
Raymundo Damasceno, Arcebispo Emérito de Aparecida, e Padre Er-
nane Pinheiro, Fundador do CEFEP. O tema será Caminhada da Igreja na 
América Latina e no Caribe e os eventos comemorados em 2022. Dom 
Antonio Luiz Catelan Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Se-
bastião do Rio de Janeiro e professor do Departamento de Teologia da 
PUC-Rio fará a mediação. Para acompanhar o encontro, acesse.

No dia 27 de outubro, às 13h30, o ECOA PUC-Rio promove um encontro 
para conversar sobre o processo seletivo dos programas de inovação 
tecnológica 2023: IdeiaGlobo, Apple Developer Academy, Insurtech Inno-
vation Program e dFuture. A conversa com os alunos será na arquiban-
cada do Edifício Cardeal Leme, acompanhada de pizzas doces e voltada 
para aqueles que desenvolvem ideias, projetos, soluções e inovações. 
Ex-participantes convidados e mentores de diferentes áreas vão falar so-
bre times criativos que inovam. 

PIZZA DEV

SEBO SOLIDÁRIO 
Nesta última temporada de 2022, o Sebo Solidário estará nos pilotis da 
Ala Kennedy, entre os dias 24 e 28 de outubro, das 9h às 17h. O preço 
dos livros para adultos e crianças vai variar entre R$ 5 e R$ 15. Serão ofe-
recidos vales de R$ 20 para todos os bolsistas PROUNI e Filantrópicos, 
professores e funcionários.

Programa Ágape Solidário 
A Arquidiocese de São Sebastião 
do Rio de Janeiro planejou ativi-
dades referentes à Semana Prepa-
ratória para o VI Dia Mundial dos 
Pobres. Uma delas é o programa 
especial Ágape Solidário, que será 
no dia 27 de outubro, às 19h, na 
Rádio Catedral FM 106,7. Vão 
participar Monsenhor Manangão, 
Vigário Episcopal do Vicariato Epis-
copal para a Caridade Social; Tâ-
nia Ramos, Secretária Nacional da 
Pastoral do Povo da Rua, e Andrea 
Paiva, Assessora da Vice-Reitoria 
Comunitária da PUC-Rio. A apre-
sentação será de Rodrigo Policeno, 
do Departamento de Teologia.

Estágio Medicina
O Departamento de Medicina está 
com vagas abertas para estágio 
nos setores de Comunicação e 
Administração. A primeira é para 
redes sociais, com produção de 
conteúdo audiovisual. Conheci-
mento das ferramentas Adobe 
(Photoshop, InDesign e Premiere) 
será considerado um diferencial. A 
segunda vaga é destinada a alunos 
PCD e com conhecimento do pa-
cote Office (Word, Excel e Power 
Point). A carga horária é de 20 ho-
ras semanais. Para se candidatar, é 
preciso enviar o currículo para o e-
-mail isabellebernardesc@puc-rio.
br até o dia 4 de novembro.

SOM & VIDA 
Som & Vida é o título do programa cultural de extensão oferecido pelo 
Departamento de Medicina e Saúde. O Duo 11 cordas: 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).

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_Dignidade.php?strSecao=chamada&fas=
https://forms.gle/bKsBkpNaKfgndJ4j6
https://forms.gle/4jwmG7VhzaSGyk5p8
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e7273e526eb25f3334dc8baa1def9c5d1
http://www.mat.puc-rio.br/oktobermat-xix-oktobermat
http://bit.ly/estudosdahorta
https://puc-rio.zoom.us/j/97253678995?pwd=cDdROURNSlphR3ZLa3JCSjVqTGZQUT09
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Depois de dois 
anos, Jornada 
de Estudos do 
Discurso retorna 
ao campus

Qual o objetivo da Jornada de Estudos do Dis-
curso (JED)?
Liana Biar: A Jornada de Estudos do Discurso 
está ligada a uma linha de pesquisas do Progra-
ma de Pós-Graduação em Estudos da Lingua-
gem: Discurso, vida social e práticas profissio-
nais. O tema central é investigar práticas sociais 
e discursivas que têm lugar em ambientes de 
ensino, ambientes profissionais, na mídia e em 
situações cotidianas e institucionais. A JED é 
uma oportunidade de apresentar os trabalhos 
que estão em desenvolvimento, e conversar 
com outros programas de universidades Brasil 
afora. Estas desenvolvem pesquisas sobre prá-
ticas discursivas, dentro de qualquer referencial 
teórico que caia dentro de um termo guarda-
-chuva: a análise de discurso. A JED é voltada 
para alunos de Mestrado e de Doutorado, além 
de alunos de Graduação que estejam desenvol-
vendo pesquisas de iniciação científica. 

O tema desta edição é De volta ao campo: o 
papel da Linguística Aplicada na reconstru-
ção da sociedade. O que esta temática pre-
tende enfocar?
Liana: Há duas dimensões importantes a des-
tacar. Primeiro, a alegria de voltar aos cenários 
cotidianos e institucionais em que as práticas 
linguísticas e discursivas acontecem. Depois 
de dois anos em que os cenários ficaram um 
pouco limitados, com as telas do Zoom e de 
outras plataformas virtuais, celebramos este 
retorno aos contextos de pesquisa que tradicio-
nalmente nos alimentavam, como as escolas, 
as práticas cotidianas e os encontros sociais. A 
segunda dimensão desse tema tem a ver com 
o cenário político, econômico e sanitário peran-
te o caos em que vivemos atualmente. É uma 
chamada para nós, como pesquisadores den-
tro desse campo de análise do discurso e lin-

ENTREVISTA // LIANA BIAR

guística aplicada, pensemos nos modos como 
podemos contribuir efetivamente, de maneira 
intervencionista, nos diferentes contextos que 
nos interessam como pesquisadores. Devemos 
pensar nos vínculos que a nossa pesquisa tem 
com a vida social e com as formas como pode-
mos contribuir.

De que forma a programação foi estruturada?
Liana: Convidamos três grandes expoentes 
contemporâneos da linguística aplicada e dos 
estudos do discurso: a professora Ana Cristina 
Ostermann (Unisinos), referência em linguísti-
ca aplicada e análise da conversa; o professor 
Luiz Paulo da Moita Lopes (UFRJ), também de 
linguística aplicada; a professora Inés Miller 
(PUC-Rio), do nosso programa de Estudos da 
Linguagem e grande referência na formação de 
professores. Temos estes três interlocutores e 
sessões de comunicação compostas por alu-
nos de Mestrado, de Doutorado e de Iniciação 
Científica. A proposta é que esses trabalhos em 
andamento possam dialogar com o pensamen-
to acumulado no campo da linguística aplicada, 
representado pelos três expoentes.

A JED é organizada pelo grupo de pesquisa 
NAVIS. O que este grupo significa para o De-
partamento de Letras?
Liana: O NAVIS é ligado à linha de pesquisa Dis-
curso, vida social e práticas profissionais. É uma 
das quatro linhas que compõem o programa de 
Estudos da Linguagem da PUC-Rio. É um grupo 
de pesquisa pioneiro com a análise de narrati-
va no Brasil, agrega com muito interesse outras 
abordagens de análise do discurso. Temos essa 
convergência de interesses, o que faz com que 
fiquemos à frente da organização da JED nos úl-
timos anos. Nem sempre foi assim, é um encon-
tro com uma história de 16 anos.

POR RAFAEL SERFATY

O grupo de pesquisa Narrativa 
e Interação Social (NAVIS), do 
Programa de Pós-Graduação em 
Estudos da Linguagem da PUC-
Rio, promove a XVI Jornada de 
Estudos do Discurso (JED) nos 
dias 27 e 28 de outubro de 2022. 
Após dois anos de interlocuções 
on-line, a edição será presencial, 
no campus Gávea da PUC-Rio. 
A Coordenadora do NAVIS, 
professora Liana Biar, explica 
como funciona o encontro e o 
que será abordado nas sessões 
programadas para a Jornada.

Professora Liana Biar

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 Adriana Ferreira. Subeditora: Professora 
Rose Esquenazi. 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.

15h. Palestra on-line. Tema: Notícias difíceis: O que fazer? Palestrante: Glau-
cia Pina (psicóloga e psico-oncologista). Organização: CIPA/PUC-Rio. Plata-
forma Zoom. Para acessar a reunião, clique aqui.

17h. CinePUC. Tema: História(s) de Godard: Tornar-se Imortal e Morrer. Pa-
lestrante: Professor Luiz Camillo Osório (Vice-Decano do CTCH). Organiza-
ção: Alunos do curso de Cinema. Local: Sala 102-K.

8h. Aula aberta. Tema: Helo Tik Tok Briefing para Pitch Laboratório. Palestrante: 
Raphael Franco (gestor da plataforma Helo, Tik Tok). Organização: professor Mar-
cos Barbato (Departamento de Comunicação). Local: Sala 102-K.

11h. Palestra. Tema: Comunicação, esportes e entretenimento. Palestrante: Juliana 
Muller (doutora e mestre em Comunicação pela PUC-Rio). Local: Sala 617-K. Orga-
nização: Professora Claudia Brütt (Departamento de Comunicação).

12h30. Abertura. Tema: Os seis caminhos de transformação; contexto his-
tórico dos Acordos Globais para a educação no contexto do Desenvolvimen-
to Sustentável: da Eco-92 à Rio+30; SDSN 10º Aniversário. Palestrantes: 
professor Marcelo Gattass (Vice-Reitor de Desenvolvimento e Inovação da 
PUC-Rio), e professor Jeffrey Sachs (Presidente, SDSN). 

13h. Palestra. Tema: Passado, presente e futuras perspectivas. Palestrante: 
Rodrigo Medeiros (Comitê Executivo e ex-Presidente da SDSN Brasil). 

13h10. Palestra. Tema: Parcerias globais para financiamento da Educação para os 
ODS. Palestrante: Alice Guimarães (Diretora de Projetos e Iniciativas Globais e Re-
gionais), GIZ e Leonie Groteguth (Especialista em Gestão do Conhecimento, GIZ). 

13h25. Palestra. Tema: A importância das parcerias para transformar a Edu-
cação para os ODS  - Abordando os impactos globais da transformação do 
setor de educação em alinhamento com os ODS. Palestrantes: Patrick Paul 
Walsh (VP de Educação e Diretor, SDG Academy, SDSN). 

13h40. Palestra. Tema: A importância da parceria com o setor privado para 
alcançar os ODS - A experiência de competição da Siemens Gamesa + Glo-
bal Solutions Forum 2023. Palestrante: Marta Garcia Haro (Gerente Sênior, 
Redes Nacionais e Regionais, SDSN). 

13h55. Palestra. Tema: Perspectivas futuras para as transformações educa-
cionais e científicas necessárias para alcançar os ODS. Palestrante: Sandra 
Frieri (Autora, Painel Científico para a Amazônia).

14h10. Palestra. Tema: SDSN Bolivia – Universidad Privada Boliviana (UPB) e 
Fundación Solidaridad y Desarrollo Productivo Sostenible. Palestrante: Oscar 
Molina Tejerina (Presidente da SDSN Bolívia).

14h25. Palestra. Tema: Centro SDG para LAC, Universidad de los Andes. Pa-
lestrante: Mônica Pinilla (Assistente de Direção).

14h40. Experiência da SDSN USA mobilizando universidades - Columbia University, 
UC San Diego, Howard University. Palestrante: Caroline Fox (Chefe da SDSN USA).

14h55. Encerramento. Palestrante: Tácio Mauro de Campos (Presidente da 
SDSN Brasil).

CONFERÊNCIA ANUAL DA SDSN BRASIL 2022
Plataforma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

AGENDA  DA SEMANA
  SEGUNDA-FEIRA, 24

  QUARTA-FEIRA, 26

10h. Live. Tema: 50 anos da Faculdade Eclesiástica (1972-2022): Caminhada 
da Igreja na América Latina e no Caribe e os eventos comemorados em 2022. 
Palestrantes:  Cardeal Dom Raymundo Damasceno (Arcebispo Emérito de Apa-
recida) Padre Ernane Pinheiro (Fundador do CEFEP). Mediação: Dom Antonio 
Luiz Catelan Ferreira (Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio). Organização: 
Departamento de Teologia. Plataforma Zoom. Acesse.

11h. Histórias às Sextas. Lançamento do livro Religious Conflict in Brazil: Pro-
testants, Catholics, and the Rise of Religious Pluralism in the Early Twentieth 
Century. Palestrante: Erika Helgen (Yale University), autora do livro. Organização: 
Departamento de História. Local: Sala Walmer, 5˚ andar (Ala Frings).

XVI JORNADA DE ESTUDOS DO DISCURSO

XVI JORNADA DE ESTUDOS DO DISCURSO

11h. Sessão 1. Tema: Racismo Letramento (s). Palestrantes: Joana Soares 
Gomes (PUC-Rio), Leilane Raissa Moraes da Conceição (UFRJ), Cleide Maria 
de Mello (PUC-Rio), Yasmin Barros Cortez (UFRJ). Organização: Navis. Lo-
cal: Sala Cleonice Berardinelli, 42-LF.

11h. Sessão 2. Tema: Mídia e Contemporaneidade. Palestrantes: Marlon 
Oliveira dos Santos (UFRJ), Jorruan Silva de Almeida (UFRJ), Gabriela Viol 
Valle (PUC-Rio), Douglas Firmino dos Santos (UFRJ) e Yasmin Barros Cortez 
(PUC-Rio). Organização: Navis. Local: Sala 582-L

13h30. Sessão 3. Tema: Gênero e sexualidade. Palestrantes: Leonardo Dias 
Cruz (UFRJ), Ana Paula Bezerra (PUC-Rio), Alex Figueiredo (PUC-Rio), Maria 
Eduarda Paixão (PUC-Rio) e Maxwell Aleixo (CEFET/PPRER). Organização: 
Navis. Local: Sala Cleonice Berardinelli, 42-LF.

13h30. Sessão 4. Tema: Discursos em instituições. Palestrantes: Nathália 
Barreto Felix da Silva (PUC-Rio), Viviane dos Santos Cavalcanti (PUC-Rio), 
Larissa Coelho (UERJ), Gabriel Merlin Moraes Villela (UFF), Vanderlei Andra-
de de Paula (UFRJ) e Maria de Lourdes Pereira (UFRJ). Organização: Navis. 
Local: Sala 582-L.

15h30. Sessão 5. Tema: Gênero e sexualidade II. Palestrantes: Deise Ferreira 
Viana de Castro (PUC-Rio), Anderson Andrade de Silva Marques (UNIRIO), 
Alice Santos da Silva (PUC-Rio) e Felipe Duarte Pinheiro (PUC-Rio). Organi-
zação: Navis. Local: Sala Cleonice Berardinelli, 42-LF.

15h30. Sessão 6. Tema: Mídia e contemporaneidade II. Palestrantes: Jacqueline 
Teixeira (PUC-Rio), Victor Hugo Vasconcelos (UERJ), Zingara Lofrano (PUC-Rio) e 
Clarissa Gonzalez (UFRJ). Organização: Navis. Local: Sala 582-L.

  QUINTA-FEIRA, 27

  SEXTA-FEIRA, 28

11h30. Sessão 7. Tema: Discurso e Neoliberalismo. Palestrantes: Douglas 
Firmino dos Santos (PUC-Rio), Roberta Callixto (UERJ) e Ariane Oliveira 
(UERJ), Marcelli Braga dos Santos (CEFET/PPRER), Marllon do Nascimento 
Conceição (CEFET/PPRER) e Maxwell Aleixo Damásio (CEFET/PPRER). Or-
ganização: Navis. Local: Sala Cleonice Berardinelli, 42-LF.

13h30. Sessão 8. Tema: Disputas discursivas e movimentos socioculturais. 
Palestrantes: Lucas Felipe Santiago (UFRJ/PUC-Rio), Etyelle Pinheiro de Arau-
jo (PUC-Rio), Bibiana Campos (UERJ), Juliana Azevedo (UERJ), e Janaina 
Coutinho Tavares (UFRJ). Local: Sala Cleonice Berardinelli, 42-LF.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/94857900867?pwd=OG03dzdPUWVWRm1WM2l2MFhUK2JYdz09
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jilRcNNUTZGp2k1dzNXdBw
https://puc-rio.zoom.us/j/97253678995?pwd=cDdROURNSlphR3ZLa3JCSjVqTGZQUT09
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Serão realizadas nos dias 22 e 23 de novembro as eleições para o DCE, Centros Acadêmicos, Associação de Pós-Graduação e Comissão Própria de Avaliação.

I - DCE e Entidades Estudantis - Eleições diretas para o DCE, APG e para os seguintes Centros Acadêmicos:

Ofício Circular 06/2022
Da: Vice-Reitoria Comunitária
Aos: Estudantes da PUC-Rio

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2022

Prof. Augusto Luiz D. L. Sampaio
Vice-Reitor para Assuntos Comunitários

3 - O registro dos candidatos será feito na Vice-Reitoria Comunitária, em 
documento específico no qual cada candidato declara possuir os requisi-
tos legais previstos no parágrafo 6° do art. 93 do Estatuto, quais sejam:
- ser aluno regularmente matriculado em cursos de Graduação ou  
Pós-Graduação;
- estar matriculado no presente período, em pelo menos 3 (três) discipli-
nas (para alunos de Graduação);
- não estar cumprindo pena disciplinar até dia 22 de novembro de 2022;
4 - Cada chapa deverá indicar, no ato da inscrição, um membro para 
representá-la durante o processo eleitoral.

VI - Calendário Eleitoral
1 – 17/10 a 28/10 – Registro de “chapas” e Indicação dos representantes 
      nos Órgãos Colegiados
      01/11 a 21/11 - Campanha Eleitoral
      22/11 e 23/11 – Eleições

No dia da cerimônia de posse deverá ser feita a entrega das chaves de 
cada Centro Acadêmico, DCE e APG, além da entrega da prestação de 
contas.

2 - Local e Horário de Votação - Pilotis da Universidade - Prédio da Ami-
zade, das 09:00 às 22:00 horas. Os Departamentos que não têm cursos 
noturnos: das 09:00 às 20:00 horas.

3 - Apuração - Dia 23 de novembro após o término das eleições.

4 - A propaganda, no período da Campanha Eleitoral, deve respeitar os 
princípios da boa convivência Universitária, respeitando as atividades 
Acadêmicas e a integridade material do “Campus”.

A participação dos estudantes é de grande importância. Ela é que vai 
aferir o interesse da comunidade estudantil em se fazer ouvir, de forma 
democrática, através de seus Órgãos de Representação.

C. A. ADMINISTRAÇÃO (CAAD) C. A. LETRAS

C. A. ARQUITETURA E URBANISMO C. A. PSICOLOGIA (CAPSI)

C. A. CIÊNCIAS SOCIAIS (CASOC) C. A. QUÍMICA / ENG. QUÍMICA/ ENG. MATERIAIS E NANO

C. A. COMUNICAÇÃO SOCIAL (CACOS) C. A. RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CARI)

C. A. ECONOMIA (CAECO) C. A. SERVIÇO SOCIAL (CASESO)

C. A. EDUARDO LUSTOSA (CAEL) C. A. TEOLOGIA

C. A. PEDAGOGIA (CAPED) CONS. REPRES. DOS ALUNOS DE ARTE (CRAA)
D. A. ADHEMAR FONSECA (DAAF)

C. A. ENG. COMPUTAÇÃO D. A. GALILEU GALILEI (DAGG)

C. A. FILOSOFIA (CAFIL) C. A. ARTES CÊNICAS

C. A. GEOGRAFIA (GNAISSE) C. A. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

C. A. HISTÓRIA (CAHIS)

C. A. INFORMÁTICA (CAINF)

Os alunos de áreas onde não há atualmente Diretórios constituídos 
poderão organizar chapas de candidatos. Caso mais de 30% dos alu-
nos de tais áreas participem da eleição, a chapa mais votada poderá 
solicitar o reconhecimento do respectivo Diretório ao Conselho Depar-
tamental do Centro.

A votação será por “chapa”, registrada dentro do prazo, com no mínimo 5 e 
no máximo 15 nomes dentre os quais um será Presidente ou Coordenador.

II - Representantes Estudantis nos Colegiados – O DCE indicará os re-
presentantes no Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa, 
Conselho de Desenvolvimento. A APG indicará um representante para o 
Conselho Universitário. Os representantes na Congregação do Centro e 
nos Conselhos Departamentais de cada Centro serão indicados pelo con-
junto dos Diretórios Acadêmicos do respectivo Centro. Os representantes 
nas Comissões Gerais dos Departamentos pelos Diretórios Acadêmicos 
respectivos.

III - Cada aluno terá direito a votar:
Para o DCE (Graduação);
Para o Diretório Acadêmico do seu Departamento (Graduação);
Para a Associação de Pós-Graduação (Pós-Graduação);
Para a Comissão Própria de Avaliação: em um dentre os candidatos de 
seu Centro (Graduação).

IV - O “quorum” mínimo eleitoral será de 20% mais um dos eleitores, sem 
o que o processo poderá ser anulado através de requerimento assinado 
por, pelo menos, 5% dos alunos no prazo de 10 dias, contados a partir da 
data da divulgação do resultado final das eleições.

V - Da Comissão Eleitoral
1 - A Comissão Eleitoral será constituída por professores e alunos desig-
nados pela Vice-Reitoria Comunitária. 
2 - As atribuições da Comissão Eleitoral serão as seguintes:
a. registrar os candidatos;
b. coordenar a preparação, execução e apuração dos resultados das 
eleições;
c. julgar os recursos, impugnações e representações que ocorrerem;
d. proclamar o resultado das eleições e dele lavrar a ata oficial.
e. resolver casos omissos.

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

