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Dois Dedos de Conversa
O livro Dois Dedos de Conversa Sobre o Dentro das Coisas – Um Crente,
Um Ateu e a Verdade como Provação será lançado na terça-feira, 9, às
17h30, no auditório do RDC. Haverá um debate entre os físicos Pedro
Lind, que é ateu, e Bruno Nobre, que é padre jesuíta, cujo tema será a
existência de Deus e relevância desse questionamento.

Em Torno das Cinco Peles

8 a 14 de maio de 2017

Encontro de Bibliotecas
O 2º Encontro do Grupo de Bibliotecas da Asociación de Universidades Confiadas a la Compañia de Jesús en América Latina
(AUSJAL) ocorrerá entre segunda, 8, e quarta-feira, 10, das 9h
às 16h30, no Centro Cultural João XXIII, na Rua Bambina, 115,
em Botafogo. Na quinta-feira, 11, às 9h, haverá uma visita à Biblioteca do CTC e, às 12h, à Biblioteca Central.

Período Letivo 2017.2

A exposição Hundertwasser - Em Torno das Cinco Peles, que
reúne obras de 14 artistas e ocorre no Solar Grandjean de
Montigny, foi prorrogada até o dia 2 de junho. A mostra está aberta
para visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Estágio no Comunicar
Estão abertas as inscrições para estágio na TV PUC-Rio. Podem se inscrever alunos do curso de Comunicação Social das três habilitações Jornalismo, Publicidade e Cinema. As vagas de repórter são exclusivas
para alunos de Jornalismo. Para estágio no período da manhã, há vagas
para repórter, cinegrafista e assistente de produção, e podem se inscrever alunos do 2º e 3º períodos. Para o turno da tarde, as funções são:
repórter, cinegrafista, editor de imagem e subeditor de internet. Os interessados devem apresentar cópia do histórico, uma foto 3x4 e currículo
na secretaria do Projeto Comunicar, na sala 401-K.

Cerimônias de Formatura 2017.1
As cerimônias de formatura da PUC-Rio serão realizadas no
Hotel Royal Tulip, na Avenida Aquarela do Brasil, 75, em São
Conrado, nas seguintes datas e horários:
Dia 19 de julho:
17h: Engenharia de Produção
20h30: Engenharias Civil, Ambiental, Mecânica e Petróleo
Dia 20 de julho:
17h: Direito (diurno)
20h30: Direito (noturno) e Relações Internacionais
Dia 21 de julho:
17h: Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
20h30: Comunicação Social – Jornalismo e Cinema
Dia 22 de julho:
10h: Ciência da Computação; Engenharias de Computação,
Controle e Automação, Elétrica e Química; Química
(Bacharelado) e Sistemas de Informação
16h: Ciências Econômicas
19h30: Arquitetura, Filosofia, Letras, Pedagogia, Psicologia e Teologia

A Diretoria de Admissão e Registro (DAR) está com as inscrições abertas
para transferência interna, domínio adicional, segunda ênfase e habilitação para 2017.2. As datas são as seguintes:
> Segunda habilitação, segunda ênfase e domínio adicional: até 29 de junho. Solicitações pela Coordenação Central de Planejamento e Avaliação,
resultados no dia 24 de julho.
> Escolha de ênfase e troca de habilitação: até 12 de junho. Solicitações
pelo PUC-Online, resultados no dia 5 de julho.
> Transferência interna: até 12 de junho. Solicitações feitas pelo Coordenação Central de Planejamento e Avaliação, resultado no dia 5 de julho.

Trabalho Social
As instituições parceiras da respuc oferecem oportunidade de trabalho social para alunos de diversas áreas do conhecimento. A participação do estudante em projetos sociais poderá ser considerada
como atividade complementar. Informações e inscrições no site
www.puc-rio.br/respuc, em Ação Comunitária e Trabalho Social.

▼ Vice-Reitoria Comunitária
PROUNI: Atualização Coletiva 2017.1
Os bolsistas ProUni devem comparecer ao guichê da Coordenação de
Bolsas da Vice-Reitoria Comunitária para renovar a concessão do benefício. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.
Outras informações no site www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/prouni/index.html#renovacao.
FIES - Aditamento 2017.1 – DRM Não Simplificado
A CPSA alerta que os alunos que obtiveram DRM não simplificado no
aditamento 2017.1 devem comparecer ao banco, impreterivelmente, dentro do prazo estipulado no documento. O estudante deve retirar o DRM,
no guichê do FIES, com urgência.
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Centro Loyola de Fé e Cultura
A Igreja na Idade Média: Do século XII ao XV – Início: 10 de
maio. Aulas: quartas-feiras, das 19h às 21h. Local: Rua Bambina, 115, Botafogo.
Workshop Mindfulness e a Arte da Leitura – Data: 13 de maio,
das 10h às 12h. Local: Centro Loyola de Fé e Cultura, Estrada da
Gávea, 1, Gávea.

Técnicas de Apresentação – Falar em Público – Início: 18 de
maio. Aulas: quintas-feiras, das 19h às 22h. Unidade: Gávea.
Inscrições: até 11 de maio.
Matemática Financeira com Aplicações à Análise de Investimentos – Início: 20 de maio. Aulas: sábados, das 9h30 às
12h30. Unidade: Gávea. Inscrições: até 12 de maio.

O Santo Sudário e O Testemunho da Ressurreição – Data: 20
de maio, às 10h30. Local: Vicariato Sul – sala de apresentação
e palestras, Rua Hilário de Gouveia, 36, 10º andar, no prédio da
Paróquia Nossa Senhora de Copacabana.

SKETCHUP Básico para Arquitetura – Início: 22 de agosto. Aulas: segundas, das 18h às 22h, e quartas e quintas-feiras, das
19h às 22h. Unidade: Gávea. Inscrições: até 15 de maio.

Informações: www.centroloyola.puc-rio.br.

Roteiro para Cinema – Início: 23 de maio. Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h às 22h. Unidade: Gávea. Inscrições: até 16 de maio.

Ciclo de Palestras
A segunda edição do Ciclo de
Palestras do Eixo de Comércio
será na quinta-feira, 11, com o
tema O Regime do Comércio Internacional em Transformação:
Tensões da Transição. Organizado pelo Instituto de Relações Internacionais, o encontro ocorrerá
na sala 542-L, das 11h às 13h. A
palestra será ministrada pelo embaixador Carlos Márcio Cozendey,
subsecretário-geral de Assuntos
Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores.
O seminário é aberto ao público e
vale horas complementares. Mais
informações: www.iri.puc-rio.br/
evento/detalhe/133.

Palestra de Literatura
Autor de Eles eram muitos cavalos, o escritor Luiz Ruffato vai
ministrar uma palestra na terça-feira, 9, às 9h, na sala 102-K. O
encontro, que abordará a obra de
Ruffato, será mediado pelo professor Sergio Mota, do Departamento
de Comunicação Social.
Religião e Ciência
Na quinta-feira, 11, às 19h, no
Auditório Padre José de Anchieta,
haverá a próxima palestra do Seminário Religião e Ciência. O tema
da discussão será o Indeterminismo do Universo Quântico, com o
professor Thiago Guerreiro, do Departamento de Física.

Cine Odeon
13h (exceto segunda-feira) – Guardiões da Galáxia Vol. 2 (dublado)
(2017). Estados Unidos. Ação/Ficção Científica/Comédia. 12 anos.
15h40 (exceto segunda-feira) – Norman: Confie em Mim (2017). Estados
Unidos/Israel. Drama. 10 anos.
18h (exceto segunda-feira) – Guardiões da Galáxia Vol. 2 (legendado)
(2017). Estados Unidos. Ação/Ficção Científica/Comédia. 12 anos.
20h40 (exceto segunda-feira) – A Filha (2015). Austrália. Drama. 16 anos.
Preços:
Terça, quarta e quinta-feira - R$ 28 (inteira) e R$ 14 (meia).
Sexta-feira, sábado, domingo e feriado – R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).
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Cursos de Extensão

Operador de Criptomoedas – Início: 5 de junho. Aulas: segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h. Unidade: Gávea. Inscrições: até 29 de maio.
Informações: www.cce.puc-rio.br ou 0800 970 9556.

Editais
Exterior
O Comitê da American Philosophical Association (APA) sobre hispânicos
patrocina o Prêmio de Ensaio Anual em Pensamento Latino Ametricano.
Os interessados devem inscrever ensaios que argumentem originalmente
e abordem temas filosóficos relacionados com as experiências de hispânicos americanos e latinos. O vencedor terá trabalho publicado no boletim informativo da APA. A data limite para as inscrições é o dia 5 de junho.
A Experimental Psychology Society (EPS) organizará workshops projetados para reunir estudantes e pesquisadores de pós-graduação e pós-doutorado que trabalham com um tópico particular ou desejam aprender
alguma técnica nova. Os interessados devem se inscrever até os dias 1º
de junho e 1º de dezembro.
Brasil
O Edital Capes nº10/2017, referente ao Programa Cátedra Capes/Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, abre oportunidades para pesquisadores e professores especialistas em qualquer área acadêmica. O
objetivo é aprofundar a interação e cooperação acadêmica entre pesquisadores e professores de instituições brasileiras e do país anfitrião. As
inscrições encerram no dia 30 de junho.
O prêmio Ibero-Americano de Educação e Museus está com inscrições
abertas até o dia 25 de maio para premiar projetos que busquem potencializar a capacidade educativa dos museus e do patrimônio museológico
na Ibero-América. A iniciativa se desenvolve em torno de duas características: Reconhecimento a projetos realizados e em andamento e Fomento
a novos projetos de Educação e Museus.

TV Aberta na Era Digital

Cineletras

O Seminário TV aberta na Era Digital será na terça-feira, 9,
com palestras às 13h, 15h e 17h, na sala 102-K. Haverá
debate sobre a televisão aberta no momento de transição
para a digital, o processo político de decisão deste modelo
moderno e as questões das TVs regionais e da propriedade
das emissoras de TV aberta no Brasil. Estarão presentes
a professora Pâmela Pinto, da Escola de Comunicação da
UFRJ; o coordenador do curso de Comunicação Social da
UFF, Adilson Cabral; a professora Eula Cabral, do Programa
de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa
de Rui Barbosa, e a coordenadora do curso de Jornalismo da
PUC-Rio, professora Patrícia Maurício.

O filme La La Land – Cantando Estações, do cineasta norte-americano
Damien Chazelle, será exibido no Cineletras, terça-feira, 9, às 17h. A
sessão ocorrerá na Sala Cleonice Berardinelli, 4º andar do Edifício Padre
Leonel Franca, seguida de um debate entre os espectadores.

Tecnologia da Informação
O Instituto Gênesis promoverá um
curso gratuito para alunos e ex-alunos da Universidade que lidam
com programação. As aulas vão
abordar casos reais de empresas
no setor de Tecnologia da Informação. O curso INOVE: Carreiras
& Negócios em TI, que é gratuito,
será nos dias 17, 24 e 31 de maio,
das 18h às 20h, no auditório do
Instituto Gênesis. Mais informações e inscrição: www.genesis.
puc-rio.br
Patrimônios Ambientais
O Laboratório de Estudos em Ensino de História e Patrimônio Cultural (LEEHPAC) promove a mesa-redonda O Patrimônio Cultural
entre o Local e o Global, com o
arquiteto dinamarquês especializado em planejamento urbano e
conservação Jens Hougaard e o
historiador moçambicano Claudio Zunguene. No encontro, serão discutidas as tensões e contradições surgidas pelo aumento
da preocupação para preservar
o patrimônio cultural. A palestra
ocorre no dia 17, às 14h, no auditório do IAG.

III Clico de Oficinas NOAP
O Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico (NOAP) vai
promover, no dia 15, das 11h às 13h,
uma oficina com o tema Organizando os Estudos. O objetivo é mostrar
como é possível administrar e organizar a aprendizagem por meio de
experiências em grupo. O encontro
será no NOAP, no Edifício Padre Leonel Franca. Mais informações e inscrições pelo e-mail noapedu@puc-rio.br ou pelo telefone 3527-1370.
Minicursos de Linguística
Duas palestras organizadas pelo
Grupo de Pesquisa Interdisciplinar
em Neurociências e Cognição (INcog) ocorrerão no miniauditório do
RDC. A primeira será na quinta-feira, 11, às 16h, com o título Sintaxe
de Pequenos Objetos: Introdução
à Morfologia Distribuída, com Vitor
Nóbrega, doutorando em Linguística pela Universidade de São Paulo
(USP). Na sexta-feira, 12, às 11h,
o assunto será Morfologia Primata: Métodos Analíticos Aplicados
às Vocalizações de Alerta, também com Vitor Nóbrega. A participação no encontro é gratuita e está
sujeita a lotação.

Comemoração de 50 anos
O Departamento de Engenharia Industrial celebra os 50 anos do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção com
uma programação especial no dia 22. Às 15h, haverá uma Missa
de Ação de Graças na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Em
seguida, às 16h, no auditório do RDC, ocorrerá a solenidade de
comemoração dos 50 anos.
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Dinâmicas Sociais
O Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura e
o Projeto História às Sextas promovem o Seminário Dinâmicas
Sociais, Conexões Culturais: A Ilha de Moçambique no Projeto
Acervo Digital da História e Cultura Swahili. Organizado pelas
professoras do Departamento de História Regiane Mattos e
Juçara Mello, o encontro será na sexta-feira, 12, a partir das
11h, na sala 502-F. Mais informações: www.facebook.com/
acervodigitalhistoriaeculturaswahili.
Programação:
11h às 13h30 - Para uma história social da Ilha de Moçambique: gênero, língua e música nas manifestações ligadas ao
Islã – Palestrante: professora Regiane Mattos; O lugar dos saberes locais nas narrativas históricas de Moçambique: um estudo sobre os programas curriculares e de educação museal
– Palestrante: professora Juçara Mello; Paisagens históricas,
urbanas e culturais da Ilha de Moçambique: desafios na preservação do patrimônio – Palestrante: Claudio Zunguene, do
Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique.
14h30 às 17h30 - Conservação e desenvolvimento histórico-arquitetônico da Ilha de Moçambique – Palestrante: Jens
Hougaard, do Centro de Estudos e Documentação para Ilha
de Moçambique da Universidade Lúrio (CEDIM/UniLúrio); O
macuti como expressão da identidade sociocultural da Ilha de
Moçambique – Palestrante: Aiuba Ali Aiuba, do CEDIM e participante do Programa Estudante-convênio de Pós-Graduação
da CAPES (PEG-PG); Liberdade e resistência: uma análise da
cultura escolar da Ilha de Moçambique a partir dos manuais
escolares - Palestrante: professora Iamara Viana, do Departamento de História.
Mediação das mesas: professor Sérgio Barra, do Departamento de História.

1987

Será realizada hoje, dia 16, no Salão de Vidro, a assembléia dos auxiliares de administração
escolar da PUC. O objetivo é conseguir uma reposição de 102%, reajuste mínimo calculado
pelo Dieese para perda salarial desde o Plano Cruzado.

2017

Segundo o levantamento da Dieese, os trabalhadores tiveram a remuneração encolhida, em
média, 0,52%. Ao todo, 37% dos reajustes foram abaixo do índice de inflação, quase o
dobro de 2015.

Pés na Trilha Vamos Lá

Exibição de Filmes
Nesta segunda-feira, 8, às 9h, na sala 102-K, haverá a sessão
do filme Crônicas da demolição, com a participação do diretor
Eduardo Ades e o produtor João Felipe Freitas. O documentário investiga o processo de demolição do Palácio Monroe, antiga sede
da Câmara dos Deputados e do Senado, na Cinelândia.
O longa-metragem O Rastro será exibido no dia 15, às 9h, na sala
102-K, com a presença do diretor J. C. Feyer, a produtora Malu
Miranda e a atriz Alice Wegmann. O Rastro é uma ficção, que conta
a história de um médico encarregado de supervisionar a transferência de pacientes de um hospital público do Rio de Janeiro, que será
fechado por falta de verbas. O médico começa passar por uma série de problemas quando uma criança desaparece no meio da noite.

A trilha do Morro da Cocanha, no Parque Nacional da Tijuca,
será a próxima atividade de Pés na Trilha Vamos Lá, no sábado,
13, às 8h. Para efetuar a inscrição, é preciso pagar a taxa de R$
40 na Coordenação de Educação Física, até quinta-feira, 11. O
horário de atendimento da Coordenação de Educação Física é
das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Cidades e Geologia
A interferência e os impactos severos das cidades no meio físico geológico serão abordados pelo diretor da ARS Geologia Ltda, geólogo Álvaro
Rodrigues dos Santos, na terça-feira, 9, às 17h, na sala 310-L. A palestra
Cidades e Geologia faz parte da programação do Seminários 2017, do
Programa de Pós-Gradução em Engenharia Civil.

Intercâmbios
Palestras
As inscrições para os programas de intercâmbio acadêmico
estão abertas até o dia 17. Haverá duas palestras para apresentar
as oportunidades: na sexta-feira, 12, às 11h, na sala 428-L, e
no dia 15, às 15h, na sala 242-L. A primeira terá a presença
de um representante do Consulado Espanhol, e a outra, de um
representante do Consulado do Canadá.
Universidade Autônoma de Madrid
Bolsas de intercâmbio para a Universidade Autônoma de Madrid
estão disponíveis para alunos de Mestrado e Doutorado. Mais
informações na CCCI, 8º andar do Edifício Padre Leonel Franca, ou
em goo.gl/QLMWZl.
Cursos de Verão
As inscrições para os cursos de verão da Birmingham City
University, na Inglaterra, estão abertas. A CCCI oferece duas
bolsas de estudo para alunos de graduação. O benefício inclui
gastos com curso, acomodação, alimentação, excursões e
translado de ida e volta para o aeroporto. As aulas vão ocorrer
entre 17 julho e 4 de agosto. O prazo limite para participar do
processo seletivo é dia 19, até às 16h. Outras informações pelo
e-mail curtainf-ccci@puc-rio.br ou em goo.gl/aUY0A9.
Curta Duração
A data limite para inscrição nos programas de intercâmbio de
curta duração, oferecidos em julho, foi prorrogada para o dia 15.
Alunos, ex-alunos, professores e funcionários podem participar.
Nesta edição, haverá cursos de inglês no Canadá e nos Estados
Unidos, espanhol na Argentina e na Espanha, alemão em Berlim e
Dresden, francês em Grenoble e italiano em Bolonha. Também há
programas de especialização em diversas áreas. Informações pelo
e-mail curtaccci@puc-rio.br ou em goo.gl/O5i0y.
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Após a apresentação dos filmes, haverá debate com os convidados, mediado pelo professor Sergio Mota, do Departamento de
Comunicação Social.

Gênesis de Portas Abertas
O Instituto Gênesis oferece a palestra Gênesis de Portas Abertas,
no dia 22, às 10h, para tirar dúvidas sobre a incubadora de empresas. O encontro será no Instituto
Gênesis, no Campus da Universidade. Inscrições pelo link goo.
gl/forms/aEW8AhiadKbMn0SY2.
Mais informações pelo e-mail reginaiack@aluno.puc-rio.br ou pelo
telefone 3527-1371.

Curso de Excel
As inscrições para o curso de Excel Básico 2013, do Programa de
Desenvolvimento da Gerência de
Recursos Humanos, estão abertas. As aulas começam no dia 18
e serão às terças e quintas-feiras,
das 13h às 15h, na sala T02, no
RDC. Para participar, é preciso enviar a ficha de inscrição em anexo
pelo Protocolo Eletrônico. O curso
termina dia 6 de julho.

Seminário OpenDay
O Centro Técnico Científico (CTC), em parceria com a OpenCadd University,
promove o seminário OpenDay, na quinta-feira, dia 11. No encontro, serão
discutidas metodologias voltadas para as áreas de engenharia e finanças. A
conferência será das 8h30 às 17h, no auditório do RDC. Mais informações
sobre a programação pelo site inscrioopendaypucrio.gr8.com.

Tese de Doutorado
• Segunda-feira, 8, 10h, miniauditório do RDC - Reciclagem dos pós do despoeiramento a seco de Aciaria LD e de alto forno na refrigeração de aço líquido e nos processos
de autorredução, por Jerson Alvarado Quintanilla, candidato ao título de Doutor em Engenharia de Materiais e de Processos Químicos e Metalúrgicos, Área de Concentração:
Engenharia de Processos e Meio Ambiente. Orientador: professor José Carlos D’Abreu.
• Segunda-feira, 8, 16h, Espaço Leandro Konder - A relação escola-família-vizinhança
na favela da Maré e o Programa Escolas do Amanhã/Bairro Educador, por Edson Diniz
Nobrega Junior, candidato ao título de Doutor em Ciências Humanas - Educação, Área
de Concentração: Educação Brasileira. Orientador: professora Alicia Maria Catalano de
Bonamino. • Quarta-feira, 10, 9h, sala 401-1L - On the comparison of computationally
efficient quota-sharing methodologies for large-scale renewable generation portfolios, por Lucas Freire, candidato ao título de Doutor em Engenharia Elétrica, Área de
Concentração: Métodos de Apoio à Decisão. Orientador: professor Alexandre Street de
Aguiar. • Quarta-feira, 10, 14h30, Sala do Mestrado, 7º Andar, Ala Frings - O exercício
da colegialidade no Supremo Tribunal Federal: Entre a construção social do discurso
e as práticas judiciárias, por Carlos Victor Nascimento dos Santos, candidato ao título
de Doutor em Direito, Área de Concentração: Teoria do Estado e Direito Constitucional.
Orientador: professora Gisele Guimarães Cittadino. • Sexta-feira, 12, 9h, sala 106-L Produtividade de poços em reservatórios de alta heterogeneidade, por Rodrigo Araújo
Cardoso Dias, candidato ao título de Doutor em Engenharia Mecânica, Área de Concentração: Petróleo e Energia. Orientador: professora Ângela Ourivio Nieckele. • Sexta-feira,
12, 14h, sala da Pós-Graduação de Ciências Sociais - Uma Avenida chamada Brasil:
expansão e consolidação do Rio de Janeiro suburbano, por Pedro Henrique Campello
Torres, candidato ao título de Doutor em Ciências Sociais, Área de Concentração: Ciências Sociais. Orientador: professora Maria Alice Rezende de Carvalho. • Sábado, 13,
15h30, Departamento de Serviço Social - O direito à participação de adolescentes
em acolhimento institucional a partir de suas perspectivas, por Adriana Alice Gomes,
candidata ao título de Doutor em Serviço Social, Área de Concentração: Serviço Social,
Questão Social, Direitos Sociais. Orientador: professora Irene Rizzini.

Dissertações de Mestrado
• Segunda-feira, 8, 10h, sala de aula do Iepuc, Edifício Cardeal Leme
- Análise da sensibilidade à deformação de um dispositivo ressonador
de onda superficial, por Sávio Weslley Oliveira Figueiredo, candidato ao
título de Mestre em Engenharia Mecânica, Área de Concentração: Petróleo e Energia. Orientador: professor Arthur Martins Barbosa Braga.
• Segunda-feira, 8, 14h, Departamento de Serviço Social - A dimensão pedagógica do trabalho do assistente social voltado aos demais trabalhadores
da política de educação: A experiência na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, por Luana Atanazio de Moraes, candidata ao título
de Mestre em Serviço Social, Área de Concentração: Serviço Social, Questão
Social, Direitos Sociais. Orientador: professora Andreia Clapp Salvador.
• Segunda-feira, 8, 18h, miniauditório do RDC - Uso do geoprocessamento como subsídio à análise de danos ambientais e urbanos: Geração dos mapas de potencial do reservatório de Santa Branca - Santa
Branca/SP de acordo com o impacto das inundações, por Camila Azevedo de Souza, candidata ao título de Mestre em Engenharia Urbana e
Ambiental (opção profissional), Área de Concentração: Engenharia Urbana e Ambiental. Orientador: professor Luiz Felipe Guanaes Rego.
• Terça-feira, 9, 15h, sala 118-L - “Meu nome não é psiu!”: Assédio nas
ruas e a luta dos feminismos por reconhecimento jurídico, por Yasmin
Curzi de Mendonça, candidata ao título de Mestre em Ciências Sociais,
Área de Concentração: Ciências Sociais. Orientador: professora Maria
Alice Rezende de Carvalho.
• Terça-feira, 9, 16h30, sala 308-L - Análise dinâmica de treliças e pórticos tridimensionais usando uma técnica avançada de superposição
modal, por Rodrigo Nascimento Barros, candidato ao título de Mestre em
Engenharia Civil, Área de Concentração: Estruturas. Orientador: professor
Ney Augusto Dumont.
• Terça-feira, 9, 18h, sala 308-L - Uma proposta de critérios para implantação de condomínio logístico na região metropolitana do Rio de
Janeiro, por Eugenio Mariante, candidato ao título de Mestre em Engenharia Urbana e Ambiental (opção profissional), Área de Concentração:
Engenharia Urbana e Ambiental. Orientador: Professor Celso Romanel.
• Quarta-feira, 10, 10h, sala 401-1L - Multiple classifier system for
motor imagery task classification, por Alimed Celecia Ramos, candidato ao título de Mestre em Engenharia Elétrica, Área de Concentração:
Processamento de Sinais, Automação e Robótica. Orientador: professora
Marley Maria Bernardes Rebuzzi Vellasco.
• Quarta-feira, 10, 10h, sala 2 do CETUC - Transmissão e recepção de
dados em EHF, por Andy Alvarez Arellano, candidato ao título de Mestre
em Engenharia Elétrica, Área de Concentração: Eletromagnetismo Aplicado. Orientador: professor Jean Pierre Von der Weid.
• Quarta-feira, 10, 13h30, sala 001-I - Avaliação de maturidade do processo de gestão estratégica em entidades públicas federais, por Alan
Costa Carneiro Silva, candidato ao título de Mestre em Administração
de Empresas, Área de Concentração: Estratégia. Orientador: professora
Maria Angela Campelo de Melo.

• Quinta-feira, 11, 15h, sala 206, Laboratório Van de Graaff - Impactos
de micrometeoritos com a superfície da Terra: Simulações mediante
ablação por laser, por Yaima Cires Perez, candidata ao título de Mestre
em Física, Área de Concentração: Física Atômica e Molecular. Orientador:
professora Daniele Fulvio.
• Sexta-feira, 12, 10h30, sala da Pós-Graduação de Ciências Sociais - “O
Senhor é meu pastor e ele sabe que eu sou gay”: Etnografando duas
igrejas inclusivas na cidade de São Paulo, por Luiz Gustavo Silva de Oliveira, candidato ao título de Mestre em Ciências Sociais, Área de Concentração: Ciências Sociais. Orientador: professora Sonia Maria Giacomini.

Restaurante PUC-Rio (Bandejão)
Segunda-feira, 8 – Acelga, cenoura ralada com batata palha, abobrinha grelhada e molho a campanha. Puchero, filé de coxa ao molho de
laranja, panaché de legumes e feijão preto. Bolinho de legumes, beterraba cozida e arroz integral. Omelete napolitano e farofa rica. Canelone
misto ao molho de tomate com ervas ou branco. Maçã ou doce de
mamão. Suco diet de maracujá, suco de framboesa, guaraná e mate.
Terça-feira, 9 – Chicória, tabule, batata bolinha e molho de ervas.
Torta Madalena, filé de frango grelhado, jardineira de legumes e feijão preto. Hambúrguer de espinafre, cenoura cozida e arroz integral.
Coração de frango e farofa com ovos. Penne ao molho de calabresa
ou quatro queijos. Melancia ou curau. Suco diet de abacaxi, suco de
pêssego, de manga e mate.
Quarta-feira, 10 - Mix de alface, repolho roxo, cebola assada e molho de tomate. Carne assada, iscas de frango à milanesa, creme de
milho e feijão preto. Suflê de queijo, abóbora refogada e arroz integral
com vagem. Salsichão e farofa acebolada. Rondele quatro queijos ao
molho sugo com orégano ou branco. Mamão ou canjica. Suco diet
de tangerina, suco de abacaxi, guaraná e mate.
Quinta-feira, 11 – Alface crespa, beterraba ralada com milho, cenoura cozida e molho tártaro. Iscas de carne ao molho roti, peixe escabeche, pirão e feijão preto. Berinjela recheada com queijo, chuchu
refogado e arroz integral. Iscas de frango e farofa crocante. Espaguete ao molho bolonhesa ou branco com frango. Melão ou delícia de
abóbora. Suco diet de abacaxi, suco de uva, de framboesa e mate.
Sexta-feira, 12 - Mix de folhas, tomate com manjericão, grão de talos sustentáveis e molho de limão. Rabada com agrião, filé de frango
à pizzaiolo, polenta cremosa e feijão mulatinho. Quibe de soja com
queijo, vagem no vapor e arroz integral. Linguiça de frango e farofa
com calabresa. Ravióli de frango ao molho sugo ou branco. Salada
de frutas ou espumone de morango. Suco diet de uva, suco de tangerina, guaraná e mate.
Café da manhã: das 6h30 às 9h; Almoço: das 10h45 às 14h30; Lanche:
das 16h às 17h; Jantar: das 18h às 21h. O cardápio do jantar é igual ao do
almoço do dia seguinte. Evite Filas. Antecipe a compra do seu tíquete, caixas
abertos a partir das 10h. OBS: O cardápio está sujeito a alterações.

EXPEDIENTE: Vice-Reitor Comunitário: Professor Augusto Sampaio. Coordenador-Geral: Professor Miguel Pereira. Editora e Jornalista Responsável: Professora
Julia Cruz (MTE 19.374). Subeditora: Professora Adriana Ferreira. Chefe de Reportagem: Professora Rocélia Santos. 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.
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TENTEI SER ORIGINAL

COPIOU,
COLOU E
NÃO CITOU:
DANÇOU.
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SEJA DONO DA SUA IDEIA.
PLÁGIO É CRIME.

