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5 DE DEZEMBRO DE 2022

CBA – REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS 2022.2
Começam no dia 5 de dezembro os agendamentos para os atendimentos 
presenciais de propostas e contrapropostas do segundo período de Regu-
larização de Débitos de 2022.2. Os critérios, prazos e procedimentos de 
negociação podem ser consultados no site da VRC (www.puc-rio.br/regu-
larizacaodedebitos). Não haverá negociações fora dos prazos estipulados.

NATAL NA PUC

Doação de Brinquedos: A Igreja do Sagrado Coração de Jesus reali-
za uma campanha de doações de brinquedos que serão distribuídos 
para crianças de comunidades do Rio de Janeiro. Os donativos po-
dem ser entregues até o dia 20 de dezembro na secretaria da igreja 
ou colocados diretamente na árvore montada perto do altar. Para 
mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (21) 3527-1350.

Concerto: A Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro fará 
uma apresentação no dia 10 de dezembro, após a missa das 18h, 
na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na PUC-Rio. O repertório 
será de canções natalinas. Composto por 55 jovens de baixa ren-
da, o grupo é fruto do trabalho desenvolvido pela ONG Ação Social 
pela Música do Brasil (ASMB).
 
Exposição: A exposição “O encanto do Natal através das plantas”, 
no Herbário Friburguense, pode ser visitada até o dia 27 de janeiro, 
das 8h às 17h. O objetivo é divulgar as espécies vegetais típicas do 
período natalino, mostrar as características de cada uma, e apontar o 
papel das plantas na cultura e na tradição das sociedades ao longo do 
tempo. O herbário fica no 4º andar do Edifício Luiz Cyrillo Fernandes.

A Assembleia Universitária será no dia 15 de dezembro nos pilotis do Edi-
fício Padre Laércio Dias de Moura, S.J., às 15h. Durante a solenidade, 
haverá também a posse da Vice-Reitora de Extensão, professora Jackeline 
Farbiaz, e do Vice-Reitor de Infraestrutura, professor Luiz Fernando Mar-
tha. Antes, será celebrada uma missa solene, às 12h, na Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, que será presidida pelo Grão-Chanceler da PUC-Rio, 
Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist.. A Orquestra Sinfônica Jovem do 
Rio de Janeiro vai se apresentar às 16h no encerramento da Assembleia.

ASSEMBLEIA UNIVERSITÁRIA

O NEAM, em parceria com o Labora-
tório LINC Design, do Departamento 

de Artes & Design, vai realizar, no dia 7 de dezembro, a formatura do Cur-
so Design de Mídias Audiovisuais. A cerimônia vai ocorrer no auditório do 
RDC, às 14h. O objetivo do curso é a capacitação e a inserção de jovens de 
comunidades, participantes do NEAM, no mercado de trabalho audiovisual.

FORMATURA NEAM

EXPERIÊNCIA IMERSIVA: O Laboratório Interdisciplinar Design 
Educação (LIDE) e o Departamento de Artes & Design vão promo-
ver uma experiência imersiva, de diversidade e cultura na oficina 
Sabores, saberes e fazeres de povos originários do Brasil: Um mer-
gulho 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, é importante fazer a pré-inscrição aqui. O encontro é 
organizado em parceria com  a Escola de Moda Pluricultural (Éwà 
Poranga) e a Universidade Indígena Pluriétnica Aldeia Marakanà 
(UIPAM). Para mais informações, clique aqui.

CURSOS DE FÉRIAS
A pré-inscrição on-line para os cur-
sos de Extensão Comunitária do 
Programa Iniciando Habilidades e 
Competências será nos dias 6 e 7 de 
dezembro. Nesta edição, serão ofe-
recidos os cursos Ética, Cidadania e 
Empreendedorismo, Introdução à In-
formática e às redes sociais, Introdu-
ção à criação e gestão de conteúdos 
para redes sociais, Introdução ao au-
diovisual, Introdução à fotografia, Ofi-
cinas de sublimação (LAB ART EDU), 
Oficinas de serigrafia (LAB PRELO) e 
Oficina de conversação em inglês. As 
atividades serão presenciais de 23 a 
31 de janeiro com vagas direciona-
das a jovens de 14 a 24 anos. Para 
se inscrever, acesse.

EXPOSIÇÃO NO SOLAR
A exposição da pesquisa Horizon-
te, no Solar Grandjean de Montig-
ny, foi prorrogada e ficará aberta 
até o dia 16 de dezembro, das 
10h às 17h. Organizada pelo Ate-
liê de Projeto 3 do Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo, a 
programação inclui: seleção de 
projetos estudados no último ano 
(desenhos, texto e maquetes); do-
cumentários sobre a obra de Ál-
varo Siza; visitas guiadas com os 
grupos que desenvolveram os tra-
balhos; 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.

PROJETO PRISÕES
Até o dia 10 de dezembro é possível doar absorventes femininos, sabo-
netes “em pedra” e camisas brancas de qualquer tamanho para serem 
distribuídas no sistema prisional. A ação faz parte do Projeto Prisões e foi 
organizada pela turma 7TK da disciplina Humano e o Fenômeno Religio-
so da PUC-Rio em parceria com o Setor de Cultura Religiosa (CRE) e a  
respuc. O material pode ser entregue na Secretaria da CRE, sala 361-L, 
ou na Vice-Reitoria Comunitária.

PASTORAL UNIVERSITÁRIA ANCHIETA 
Crisma: A missa em celebração ao Crisma vai ser no dia 7 de dezembro, 
às 12h, na Irgeja do Sagrado Coração de Jesus.

Illuminatio: Momento de espiritualidade inaciana, o Illuminatio será no 
dia 7 de dezembro, às 18h, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Uma 
parceria entre o Centro Loyola de Fé e Cultura, a Pastoral Universitária An-
chieta e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, o encontro é uma pausa 
para a meditação e a oração.

VIDA EXTRATERRESTRE 
A Pastoral Anchieta e o Centro Loyola de Fé e Cultura da PUC-Rio promo-
vem o Seminário Religião e Ciência, no dia 7 de dezembro, às 17h30. O 
professor Thiago Guerreiro, do Departamento de Física, ministrará a pa-
lestra “Vida Extraterrestre – um breve resumo do que sabemos, segundo 
a física moderna”. O encontro será feito presencialmente na sala 102-K, 
mas haverá também transmissão simultânea via Zoom.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
https://forms.gle/xaS77NM5ENzYxYPb7
https://dad.puc-rio.br/2022/11/23/sabores-saberes-e-fazeres-de-povos-originarios-do-brasil/
https://neam.biobd.inf.puc-rio.br
https://puc-rio.zoom.us/j/92638097028?pwd=R1E3cFlDVDZEeDg2ZEJHNnZiRkpwUT09
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Excelência 
acadêmica 
a serviço da 
sociedade 

vam PUC-Rio e empresas. Isto reflete um pou-
co a nossa proximidade com as empresas no 
setor industrial. Nós temos liderança em vários 
indicadores associados a essa interface. É uma 
grande honra, mas não foi uma surpresa ser re-
conhecido nessa categoria.

O senhor acaba de receber o título de profes-
sor titular do Departamento de Engenharia 
Industrial. Isto significa o coroamento da sua 
trajetória na Universidade?
Scavarda: É extremamente gratificante, uma 
honra imensa ser professor titular da PUC-Rio. 
É uma sensação de que o trabalho está no 
caminho certo, mas que ainda tem mais pela 
frente. É uma grande responsabilidade ser um 
exemplo, principalmente para os novos profes-
sores, mostrar o que deve ser feito. O trabalho 
tem que ser ainda maior para revelar a impor-
tância dessa categoria.

Quais os desafios de ser o novo Coordenador 
Central de Pós-Graduação e Pesquisa em um 
momento que o país enfrenta uma crise na 
área educacional?
Scavarda: Os desafios são enormes. A PUC-
-Rio trabalhou muito bem nas últimas décadas 
para chegar aonde está hoje na Pós-Graduação. 
Manter isto é o maior desafio. Eu gosto sempre 
de dizer que é uma excelência acadêmica a ser-
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viço da sociedade. Existem os problemas atuais 
que vemos no sistema de pós-graduação, mas 
a PUC-Rio sempre foi muito resiliente. Tivemos 
momentos muito bons, momentos ruins, e 
sempre saímos fortalecidos de todos eles. Eu 
tenho certeza que também vamos sair fortaleci-
dos da atual conjuntura e continuar crescendo.

A grade curricular da graduação das enge-
nharias vai passar por uma transformação 
no ano que vem. O que esta mudança pode 
impactar na Pós-Graduação?
Scavarda: Na graduação o impacto é enorme, 
porque é uma reforma que não foi conteudista. 
Ela envolveu método, trabalhou competências, 
fez com que o principal protagonista do curso 
fosse o aluno, não o professor. O curso gira 
em torno do aluno, procuramos fazer com uma 
maior proximidade para a indústria, mas basea-
da em projetos. O aluno que vai se formar com 
esse novo currículo é mais preparado para os 
desafios que vêm na pós-graduação, seja na in-
dústria, seja na academia. Os currículos foram 
estruturados de maneira a facilitar a integração 
entre graduação e pós-graduação. A ideia é fa-
zer com que os alunos terminem a graduação 
tendo feito os créditos da pós-graduação. Foi 
algo muito bem desenhado no curso de Enge-
nharia de Produção. É um caminho que a PUC-
-Rio tem que seguir com mais intensidade.

POR RAFAEL SERFATY

A PUC-Rio foi vencedora 
da Categoria “Colaboração 
Universidade-Empresa” do Prêmio 
CAPES Elsevier 2022. O novo 
Coordenador Central de Pós-
Graduação e Pesquisa da PUC-Rio, 
professor Luiz Felipe Scavarda, 
representou a Universidade, em 
Brasília, no dia 29 de novembro. 
Quatro dias antes, Scavarda foi 
nomeado professor titular da 
instituição. Doutor e mestre em 
Engenharia de Produção pela PUC-
Rio (2003; 1999) e pós-doutor 
na Technische Universität Wien 
(Áustria, 2009), ele comenta o que 
espera desta nova fase da carreira.

JP ARAUJO

Coordenador Central de Pós-Graduação e Pesquisa da PUC-Rio, professor Luiz Felipe Scavarda

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Excel Avançado
Data: 9 de janeiro a 8 de fevereiro de 2023
Horário: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h
Valor: 2 parcelas de R$ 266 ou em 10x no cartão de crédito

Os conflitos do século XXI e a guerra na Ucrânia
Data: 6 de fevereiro a 15 de março de 2023
Horário: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: 2 parcelas de R$ 620  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

BOLSA PIBIC: O Diversias (Grupo de Estudos em Diversidade e Contro-
vérsias) busca um estudante de graduação em Pedagogia ou Licencia-
turas da PUC-Rio para estágio de iniciação científica com bolsa (PIBIC/
CNPq) no projeto Questões controversas na educação básica: Desafios 
atuais para a escola. O candidato deve cursar a partir do 3º período e ter 
CR igual ou maior que 7. Os interessados têm que enviar um e-mail para 
o professor Pedro Teixeira no endereço pedro.teixeira@puc-rio.br com 
assunto “Bolsa IC” até o dia 9 de dezembro.

BAZAR: O último bazar do ano organizado pelo grupo Felinos Universi-
tários do Marquês (FUM) será nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, das 10h 
às 17h30, nos pilotis do Edifício Cardeal Leme. O projeto arrecada verba 
com o objetivo de cuidar dos gatos que vivem no campus da PUC-Rio. 
Todo valor será investido em despesas veterinárias, remédios e ração.

O primeiro compromisso do senhor como Co-
ordenador Central de Pós-Graduação e Pes-
quisa foi receber um prêmio em Brasília. O 
que ele representa para a Pós-Graduação da 
PUC-Rio?
Luiz Felipe Scavarda: O prêmio CAPES Else-
vier tem seis categorias, todas elas associadas 
a indicadores de produção científica do SciVal. 
De acordo com as publicações da instituição 
de ensino superior, os critérios vão associar o 
reconhecimento em uma categoria, com a mé-
trica de publicações de artigos de professores 
da PUC-Rio e professores do setor industrial. A 
Universidade teve um excelente percentual de 
artigos com publicação de autores que mescla-

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.

PUC-Rio organiza oficina de terapia 
para pessoas com demência

Os facilitadores vão mostrar, de modo híbri-
do, 14 sessões temáticas e divertidas para 
estimular memória, linguagem e orientação 
dos que sofrem da doença. Este protocolo foi 
desenvolvido no Reino Unido e adaptado para 
o Brasil. Quais são as principais diferenças 
entre as duas populações de idosos?
Mograbi: Há uma expectativa de vida mais alta 
dos idosos no Reino Unido, quase quatro anos 
a mais que no Brasil. E também uma provisão 
social mais robusta, como o nível educacional e 
acesso a serviços de saúde. Isto tem um impac-
to muito grande na qualidade de vida dos idosos.

A Terapia de Estimulação Cognitiva (CST) 
deveria se tornar fundamental para grande 
parte da população brasileira que não tem 
acesso aos medicamentos para demência? 
Os dois recursos devem ser utilizados ao 
mesmo tempo na terapêutica?
Mograbi: O nosso plano é que a CST se torne 
uma realidade, tanto para aqueles que fazem 
uso de medicamentos, quanto para aqueles que 
não podem fazer uso por causa de efeitos cola-
terais, ou por ter um quadro que não é apropria-
do para remédios que tipicamente são usados 
para a demência. Os quadros vasculares, em 
geral, não se beneficiam da medicação. Nossa 
intenção é que a terapia seja amplamente aces-
sível. Por isso, também testamos a implemen-
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tação da CST em diferentes contextos, como no 
da saúde pública. E os dois recursos devem ser 
utilizados ao mesmo tempo, pois não existe um 
conflito entre eles. Os pacientes podem fazer a 
intervenção psicossocial com a medicação e, 
em alguns casos, aquelas pessoas que não são 
elegíveis para o uso de medicação podem fazer 
apenas a CST.

Como cada pessoa deve se relacionar com 
seus familiares e amigos que sofrem de de-
mência? A quem pedir ajuda?
Mograbi: Acima de tudo com humanidade e 
valores como cuidado e carinho. É um quadro 
muito difícil, que impacta a família e traz uma 
sobrecarga muito grande para os cuidadores. 
É comum que as pessoas recorram à ajuda 
externa e elas podem encontrar este auxílio 
em serviços de saúde e associação de cui-
dadores, que é muito valiosa para promover 
acesso a informações, além de mostrar que 
aquelas dores e dificuldades já foram vividas 
por outras pessoas. E também podem buscar 
apoio em associações internacionais como 
a Alzheimer’s Disease International (ADI), 
que dão informações e disponibilizam vários 
recursos. Outra alternativa é acessar atendi-
mento de saúde e provisão de serviços que o 
governo oferece, como as casas de convivên-
cia da prefeitura e atividades de estimulação.

POR FERNANDO ANNUNZIATA 

A PUC-Rio e o CST Brasil 
promovem um curso para 
estudantes e profissionais de 
saúde que desejam utilizar a 
Terapia de Estimulação Cognitiva 
(CST) em pessoas com demência. 
O objetivo do treinamento é 
ensinar uma visão geral de como 
o tratamento pode ser aplicado, 
além de mostrar informações 
sobre a CST e diferentes estágios 
de demência. A aula será no dia 
10 de dezembro, das 9h às 17h, 
e vai ocorrer em modelo híbrido, 
presencial na PUC-Rio e on-line via 
Zoom, com certificado de 8 horas 
de curso. Um dos facilitadores do 
projeto, o Coordenador do curso 
de Neurociências, professor Daniel 
Mograbi, explica a importância 
de se investir cada vez mais em 
iniciativas para tratar da questão 
do envelhecimento. 
Para saber mais, acesse o site 
clicando aqui ou entre em contato 
com o e-mail: treinamento@
cstbrasil.com.br.

KATHLEEN CHELLES

Coordenador do curso de Neurociências, professor Daniel Mograbi: “demência não é sinônimo de envelhecimento”

O número de pessoas com mais de 60 anos 
no país é superior ao de crianças com até 9 
anos. Segundo o IBGE, a tendência de enve-
lhecimento da população vem se mantendo. 
Quais são as principais doenças decorrentes 
dessa realidade?
Daniel Mograbi: Temos uma série de quadros 
que estão associados ao envelhecimento, 
como quadros cardiovasculares, hipertensão, 
colesterol, osteoporose, artrite e diabetes. Po-
rém, é importante destacar que demência não 
é sinônimo de envelhecimento, ou seja, não 
é uma consequência natural dele. Mas é um 
quadro que tem a prevalência aumentada em 
idades mais avançadas. Há uma diferença en-
tre envelhecimento saudável e envelhecimento 
patológico. Os casos demenciais representam 
o envelhecimento patológico. 

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