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28 DE NOVEMBRO DE 2022

PLANTAS DO NATAL

ESTÁGIO NO COMUNICAR MAMOGRAFIA E EXAME DE PRÓSTATA 

Até o fim de novembro, o Ambulatório Escola São Lucas vai oferecer 
40% de desconto na mamografia. O exame custa R$ 60. Os homens 
também têm direito à redução no preço da ultrassonografia da próstata 
e do PSA. Alunos, professores e funcionários da PUC-Rio podem obter 
a promoção, basta apresentar um documento que comprove o vínculo 
com a Universidade. Informações e agendamentos podem ser feitos pelo 
WhatsApp (21) 99220-1002 (horário comercial).

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

CBA – Regularização de Débitos 2022.2
Termina no dia 2 de dezembro, o primeiro período de Regularização de 
Débitos de 2022.2. Ainda restam horários disponíveis para agendamento. 
Os critérios, prazos e procedimentos de negociação poderão ser con-
sultados no site da VRC (www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos). Não 
serão realizadas negociações fora dos prazos estipulados.

PROUNI – Atualização Coletiva 2022.2
Os bolsistas ProUni devem comparecer ao guichê da Coordenação de Bol-
sas da Vice-Reitoria Comunitária para renovar a concessão do benefício 
até o dia 30 de novembro. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e 
das 13h30 às 17h. Haverá atendimento noturno, excepcionalmente, nos 
dias 29 e 30 de novembro até as 19h30. Outras informações no site.

O Departamento de Biologia vai inaugurar, no dia 1º de dezembro, às 17h, 
a exposição “O encanto do Natal através das plantas”. A mostra, que será 
no Herbário Friburguense, no 4º andar do Edifício Luiz Cyrillo Fernandes, 
tem o objetivo de divulgar as espécies vegetais típicas do período nata-
lino e suas características, e apontar o papel das plantas na cultura e na 
tradição das sociedades ao longo do tempo.

MISSA DA MEDALHA MILAGROSA

EXPOSIÇÃO NO SOLAR

A Missa da Medalha Milagrosa, em honra a Nossa Senhora das 
Graças, será celebrada no dia 29 de novembro, às 12h, na Igreja 
do Sagrado Coração de Jesus.  Ao final do ato litúrgico, haverá 
distribuição de medalhas. Para mais informações, confira as redes 
sociais da igreja.

A exposição da pesquisa Horizonte ficará aberta no Solar  
Grandjean de Montigny até o dia 28 de novembro, das 10h às 17h. 
Organizada pelo Ateliê de Projeto 3 do Departamento de Arquitetu-
ra e Urbanismo, a programação inclui: seleção de projetos estuda-
dos no último ano (desenhos, texto e maquetes); documentários 
sobre a obra de Álvaro Siza; visitas guiadas com os grupos que 
realizaram os trabalhos; conversas no retorno do grupo que fará 
a imersão/viagem de estudos em Lisboa e no Porto; bate-papo 
sobre como foi pensar e montar a exposição.

O Projeto Comunicar abre vagas de estágio para as seguintes áreas:
Editoria de arte:  Fotógrafo - turno da manhã. A partir do 1º período de 
Jornalismo ou Estudos de Mídia. Início imediato.
Instagram do PUC Urgente: Redes Sociais. Atividades: textos e vídeos 
para o Instagram do PUC Urgente. A partir do 4º período de Comunica-
ção.  Início imediato.
Jornal da PUC: Repórter: a partir do 2º período de Jornalismo. Início em 
fevereiro de 2023. 
Rádio PUC: Repórter: a partir do 4º período de Jornalismo. Início em 
fevereiro de 2023.
TV PUC: Repórter, Cinegrafista e Editor de vídeo: a partir do 2° período de 
Jornalismo ou Estudos de Mídia. Início em fevereiro de 2023.
Agência.com: Atendimento publicitário: a partir do 4º período de Estudos 
de Mídia. Atividades: elaboração de briefing, gestão dos processos e rela-
cionamento com os clientes. Texto publicitário para redes sociais: a partir 
do 4º período de Estudos de Mídia. Atividades: criação de textos para as 
redes sociais da Universidade. Início em fevereiro de 2023. Redator: TV 
Pixel, a partir do 4º período de Jornalismo. Início em fevereiro de 2023.

Para se inscrever, clique aqui. Mais informações na secretaria do Comu-
nicar, na sala 401-K.

DRUMMOND DE VERDADE 
O professor Sérgio Mota, do Departamento de Comunicação, organiza 
uma aula-espetáculo elaborada para os cursos de Literatura e Cinema 
Brasileiro, sobre o poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade. A apre-
sentação será na sala 123-K, no dia 30 de novembro, em três horários: 
7h15, 9h15 e 11h15.

TRANSGERACIONALIDADE
A III Conferência Internacional de 
Logoterapia e Análise Existencial, 
da LOGORIO, será no dia 3 de de-
zembro, das 9h às 18h. As palestras 
abordarão o estudo da transgeracio-
nalidade e serão ministradas presen-
cialmente no Auditório do RDC. O 
principal convidado para o debate é 
o professor Gabriel Castellá, logote-
rapeuta e especialista em psicologia 
transgeracional. A taxa de participa-
ção é de R$ 100. O Departamento 
de Psicologia emitirá certificados. 
Para se inscrever, acesse.

BOLSA INTEGRAL
Os departamentos de Matemáti-
ca, Física e Química vão conceder 
bolsas integrais de graduação pelo 
Desafios 2023 aos dois primeiros 
colocados na prova Desafio de 
cada curso. Para tanto, é preci-
so estar inscrito no Vestibular da 
PUC-Rio para o CTC e ser apro-
vado, via Vestibular ou ENEM. Os 
exames serão nos dias 3, 7, 11 ou 
12 de dezembro, de acordo com o 
curso escolhido. As inscrições são 
gratuitas e vão até 28 de novem-
bro. Para se inscrever, acesse.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/prouni/index.html#renovacao
https://www.instagram.com/scjpucrio/
https://www.instagram.com/scjpucrio/
https://forms.gle/wGgMRTMhi9rzcVqt9
http://www.psi.puc-rio.br/site/index.php/eventos/item/704-iii-conf-int-logoterapia
https://www.puc-rio.br/desafios/
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Professora Ana de Almeida Ribeiro: leitura freiriana

JP ARAUJO

Ação contra a fome e a favor da justiça social

cia à fome em vários capítulos. Para além do 
estudo teórico deste tema, o núcleo Café com 
Paulo Freire na PUC-Rio teve o desejo de realizar 
uma ação concreta de combate a este mal que 
vem, nos últimos tempos, maltratando a popu-
lação mais empobrecida residente nas comuni-
dades em que a PUC-Rio está representada por 
algum trabalho na área social. Esperamos que 
esta ação possa, de alguma maneira, ajudar a 
minimizar a fome de comida e também a fome 
de justiça social e de consciência política.

Em que momento a PUC-Rio resolveu fazer par-
te da Rede Internacional Café com Paulo Freire?
Ana: Em 2021, o Departamento de Educação re-
alizou diversas ações com o intuito de celebrar o 
centenário de Paulo Freire. No mundo inteiro esse 
centenário foi celebrado. Como parte da progra-
mação, o Departamento de Educação organizou 
um Café Com Paulo Freire, integrando-se assim 

ENTREVISTA

a um movimento que iniciou em 2018 no Rio 
Grande do Sul em defesa do legado de Paulo Frei-
re, em um momento em que sua imagem como 
patrono da educação brasileira estava sendo du-
ramente atacada. O movimento desde 2018 vem 
crescendo e hoje conta com cerca de 40 núcleos 
em diversos estados brasileiros. Além disso, já 
existem Cafés com Paulo Freire na Suécia, em 
Londres, na Grécia e na Argentina. O núcleo da 
PUC-Rio é organizado por dois professores do 
Departamento de Educação, Maria Inês Marcon-
des e Renato Pontes; o doutorando da área de 
educação, professor Carlos Oliveira, e eu.

Vocês já promoveram outras campanhas em 
diferentes comunidades. Como vocês es-
colhem e priorizam a ajuda? A compra dos 
produtos das cestas também ajuda a movi-
mentar o comércio local?
Ana: Esta é a primeira campanha realizada pelo 
Núcleo Café com Paulo Freire da PUC-Rio. Po-
rém, o NEAd já desenvolve outras ações nas 
áreas de arte, cultura e educação na Casa de 
Cultura Cidade de Deus, desde 2011. Ali fo-
ram realizadas outras campanhas de combate 
à fome, e a metodologia utilizada sempre foi 
priorizar as famílias, das quais já foi organizado 
um cadastro, com maior número de filhos, pes-
soas desempregadas, condição de moradia. A 
compra das cestas é feita nas redes de super-
mercados locais, com o objetivo de fortalecer a 
economia nas periferias da cidade.

O espírito natalino inspira a comunidade 
PUC-Rio. O que cada pessoa deve fazer para 
ajudar o próximo em um momento tão difícil 
como este em que vivemos?
Ana: O Natal é tempo de encontro e de partilha. 
É também momento de diálogo e de ação con-
creta em favor da vida, que deve ser o centro de 
nossa ação como seres humanos. Momento de 
preservar a vida e reconstruir a humanização. 
Juntos podemos muito. Na sociedade atual é 
importantíssimo que se enfrente o problema da 
fome de comida, mas também de consciência 
e de transformação social.

Até o dia 15 de dezembro, a 
comunidade PUC-Rio pode 
participar da Campanha “Café 
Solidário: porque a fome não 
espera”, iniciativa do grupo Café 
com Paulo Freire na PUC-Rio. 
A professora Ana de Almeida 
Ribeiro, que integra o Núcleo de 
Educação de Adultos da PUC-Rio 
(NEAd), conta sobre o trabalho 
que é feito pela equipe. Ela explica 
que a temática da fome faz parte 
de um plano de ação definido pela 
Rede Internacional Café com Paulo 
Freire. A ideia é que a atividade 
seja desenvolvida a partir de uma 
leitura “freiriana”. A professora 
lembra que o Natal é tempo de 
encontro e de partilha:  “Juntos 
podemos muito”. Para contribuir 
com esta campanha é só entrar no 
site (clique aqui). A doação poderá 
ser feita por boleto bancário ou 
cartão de crédito.

O Núcleo Café Paulo Freire na PUC-Rio pro-
move na Universidade, até o dia 15 de de-
zembro, a campanha “Café Solidário: por-
que a fome não espera”. A arrecadação de 
alimentos vai para três instituições cariocas: 
Casa de Cultura Cidade de Deus, Tamo Junto 
Rocinha e Coletivo Favela Vertical, no Gardê-
nia. Qual é a importância e a urgência desta 
ação solidária?
Ana de Almeida Ribeiro: Neste ano de 2022, a 
Rede Internacional Café com Paulo Freire definiu 
“coletivamente” no seu Plano de Ação (2022-
2024) que todos os núcleos deveriam, de al-
guma maneira, trabalhar a temática da fome, a 
partir de uma leitura freiriana. A fome é um tema 
atual, que cresceu muito nos últimos tempos e 
desafia a sociedade brasileira. Em sintonia com 
esta proposta, o Café Paulo Freire na PUC-Rio no 
semestre 2022.1 fez o estudo do livro À sombra 
dessa mangueira. Nele, Paulo Freire faz referên-

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.edu.puc-rio.br/pt_br/destaques/cafe-solidario-nead-cafe-paulo-freire-2/
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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.

QUINTA-FEIRA 1º

TERÇA-FEIRA 29
10h. Palestra. Tema: “Desenvolvendo campanhas de sucesso no YouTu-
be”. Palestrante: Daniella Braga (Regional Product Lead –YouTube). Orga-
nização: Professor Marcos Barbato (Departamento de Comunicação) em 
parceria com ECOA PUC-Rio. Clique aqui para assistir.

17h. Palestra. Tema: “BNB Chain: história, características e polêmicas”. 
Palestrante: Douglas Guglielmelli (Account Executive – BNBChain.org). 
Organização: ECOA PUC-Rio. Inscrição aqui.

17h. Seminário. Tema: Demographic Origins of the Startup Deficit. Pa-
lestrante: Benjamin Pugsley (University of Notre Dame). Organização: 
Departamento de Economia. Local: Sala 300-F.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
DEBATES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

EDUCAÇÃO CONTINUADA
Plataformas tecnológicas, vacinas e SARS-CoV-2
Data: 21 de janeiro de 2023 | Horário: Sábado, das 8h30 às 13h30
Valor: 1 parcela de R$ 822

Microbiologia Ambiental: Vírus Transmitidos por Alimentos
Data: 14 de janeiro de 2023 | Horário: Sábado, das 9h às 13h
Valor: 1 parcela de R$ 658

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

OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO

EducationUSA: O escritório do EducationUSA está com vaga de estágio 
aberta para alunos entre o 3º e o 6º período do curso de Design da PUC-Rio 
(Comunicação Visual ou Mídia Digital). A carga horária é de 20 horas sema-
nais, no 5º andar do Edifício Padre Leonel Franca, sala 55. Os pré-requisitos 
são inglês avançado e conhecimento de Photoshop, Illustrator ou Indesign. A 
inscrição é imediata, por meio do envio de currículo e grade de horários para o  
e-mail rio.puc@educationusa.org, com o assunto ‘Vaga de Estágio de Design’.

ECOA-PUC-Rio: As inscrições nos programas de inovação tecnológica 
do ECOA PUC-Rio terminam no dia 30 de novembro. São 50 vagas para 
alunos de qualquer curso que queiram participar da edição 2023. Os se-
lecionados receberão uma bolsa-auxílio e a mentoria de especialistas e 
profissionais renomados das empresas parceiras dos programas, como 
Apple, Globo, MAG, IRB Brasil. São quatro horas por dia, não há limite de 
idade nem exigência de experiência prévia. Inscrições aqui.

Câmara Texana: A Câmara Texana de Comércio no Brasil oferece está-
gio para estudantes dos cursos de Relações Internacionais, Comércio 
Exterior, Administração, Marketing, Comunicação Social e áreas afins. A 
entidade tem como objetivo promover as relações bilaterais entre o Brasil 
e os Estados Unidos. A vaga é de meio período, das 13h às 18h ou das 
10h às 15h, mas o estágio não é remunerado. O currículo pode ser en-
viado até o dia 28 de novembro, pelo e-mail contato@betchamber.org.

Empreendedorismo e Juventude
O IAG - Escola de Negócios orga-
niza, no dia 29 de novembro, às 
19h, o painel Empreendedorismo: 
Oportunidade para a juventude, no 
Auditório do IAG. O seminário, que 
faz parte do 3º ciclo do ThinkTank 
Caminhos para o Rio, é conduzido 
por alunos de Administração que 
desenvolvem estudos sobre proble-
mas e tendências relevantes para a 
cidade. Mediado pelo professor 
Francis Berenger, o encontro terá 
como palestrantes Renata Shaw, 
pesquisadora da UFF e sócia-
-fundadora da Westminster Shaw 
Advocacia, professora Sandra Kor-
man, do Centro de Empreendedo-
rismo PUC-Rio, e Fernanda Mareto, 
pensadora do ThinkTank Caminhos 
para o Rio. Para participar, acesse.

Experiência Imersiva
O Laboratório Interdisciplinar Design 
Educação (LIDE) e o Departamento 
de Artes & Design vão promover 
uma experiência imersiva, de di-
versidade e cultura na oficina Sa-
bores, saberes e fazeres de povos 
originários do Brasil: Um mergulho 
cultural em cosmovisões indígenas.  
A atividade vai ocorrer no dia 10 
de dezembro, das 10h às 18h, no 
campus da PUC-Rio. O valor é de 
R$ 250 e inclui almoço e materiais 
para oficina. Serão 25 vagas no to-
tal, é importante fazer a pré-inscri-
ção aqui. O encontro é organizado 
em parceria com a Escola de Moda 
Pluricultural (ÉwàPoranga) e a Uni-
versidade Indígena Pluriétnica Al-
deia Marakanà (UIPAM). Para mais 
informações, clique aqui.

@puc.urgente
Você também pode acompanhar a agenda da 
semana e a cobertura das principais atividades 
pelo Instagram do PUC Urgente.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://ecoa.puc-rio.br/desenvolvendo-campanhas-de-sucesso-no-youtube
https://ecoa.puc-rio.br/bnb-chain-historia-caracteristicas-e-polemicas
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://bit.ly/3ViUl96
https://www.sympla.com.br/evento/painel-sobre-empreendedorismo-oportunidade-profissional-para-a-juventude-carioca/1789928
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6e-fqGB70dSP2YrFPh2a9-RFO3ecezbFRmcp4Qr6HH9hOXg/viewform
https://dad.puc-rio.br/2022/11/23/sabores-saberes-e-fazeres-de-povos-originarios-do-brasil/
http://www.instagram.com/puc.urgente
https://www.instagram.com/puc.urgente/?hl=pt-br

