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Vestibular de Inverno
As inscrições para o Vestibular de Inverno terminam no domingo, 18, e
devem ser realizadas pelo site www.puc-rio.br. A admissão poderá ser
feita pelo ENEM 2016 ou pelas provas do Vestibular da PUC-Rio. Os cursos oferecidos são Administração, Artes Cênicas, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Design (Comunicação Visual,
Mídia Digital, Moda e Projeto de Produto), Filosofia, Geografia, História,
Letras, Pedagogia, Sistemas de Informação e Teologia. O Vestibular será
no dia 9 de julho.

12 a 18 de junho de 2017

Doação de Laptops Usados
O Núcleo de Apoio às Classes Comunitárias (NAPC/Departamento
de Educação) recebe doações de laptops usados para o Curso Anual
de Formação de Educadores Comunitários. A ação é realizada com
o apoio da Coordenação Central de Educação a Distância (CCEAD),
com o objetivo de promover o ingresso de adolescentes a escolas
de qualidade por meio da capacitação de educadores. O curso tem
um módulo específico de letramento digital, mas 15 educadores comunitários que frequentam as aulas ainda não têm computadores e
acesso à Internet. Informações: pretecedu@puc-rio.br, 3527-1816.

Filmes de Projeto II
A próxima sessão de filmes produzidos pela turma da disciplina
Projeto II, de Cinema, em 2016.2, ocorre na quarta-feira, 14, às
9h, no auditório do RDC. As produções são: Conto de Fadas, de
Caio Scot; Nossa Senhora de Copacabana, 420, de Marccela
Moreno; Calma, de Rafael Simões: e Lembro de Você como um
Gigante, de Mário Celso.

Teologia e Pastoral Negras
Teologia e Pastoral Negras é tema de um debate que será realizado na terça-feira, 13, às 11h, no Auditório Padre José de Anchieta. Padre Luis Corrêa
S.J., do Departamento de Teologia, será o mediador do debate, que terá
mesa composta por padre Clóvis Cabral, S.J., professor de Ciências da
Religião na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), em Recife, e
integra a Pastoral Afro-brasileira da CNBB, e pelo aluno de Teologia Ronilson Pacheco, que é bolsista do PIBIC com pesquisa sobre teologia negra,
que participa do Coletivo Nuvem Negra e autor do livro Ocupar, Resistir,
Subverter: Igreja e teologia em tempos de violência, racismo e opressão.

Eleição para os Órgãos Colegiados
As eleições para os Órgãos Colegiados e as Comissões Gerais dos Departamentos serão na terça-feira, 13, das 9h às 17h, na sede da AFPUC.

Estágio no Comunicar
Assessoria de Imprensa
As inscrições terminam nesta segunda-feira, 12. Há vagas para alunos a partir do 1º período, no horário da manhã e da tarde. O início do estágio será no
segundo semestre. A prova será no dia 19, às 15h, nas salas 410-L e 422-L.

▼ Vice-Reitoria Comunitária
CBA - Regularização de Débitos
Os alunos com mensalidades de 2017.1 em aberto podem agendar atendimento de regularização de débitos para realizar a matrícula de acordo com os procedimentos e prazos divulgados no site da Universidade
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos.

Remoção de Favelas
O documentário Remoção (2013), de Luiz Antonio Pilar e
Anderson Quack, será exibido na quarta-feira, 14, às 15h, na sala
102-K. O filme conta o processo de remoção das favelas da Zona
Sul nas décadas de 1960 e 1970. Após a sessão, haverá um
debate com o diretor Luiz Antônio Pilar e os professores Rômulo
Mattos, do Departamento de História, e Marcelo Burgos, do
Departamento de Ciências Sociais.

Respuc
> A ONG Ser Alzira de Aleluia oferece oportunidade para trabalho social em diversas áreas de conhecimentos, especialmente
em Engenharia. Informações e inscrições no site www. puc-rio/
respuc, em Ação Comunitária e Trabalho Social.
> O Instituto Reação arrecada livros de literatura infantil e juvenil em bom estado de conservação. Os livros serão distribuídos
às crianças e adolescentes participantes da V Festa Literária no
polo Rocinha do Instituto. As doações podem ser entregues até
o dia 26 na respuc/VRC.
> A Exposição Mobility & Show Rio, para pessoas com deficiência, oferece vagas para estudantes que queiram trabalhar
como voluntários na mostra. Os interessados devem enviar
e-mail para fabioguimaraes51@gmail.com. A exposição ocorrerá entre dias 7 e 9 de julho na Marina da Glória.

Educação Física
As inscrições para as atividades de Educação Física, do semestre
de 2017.2, ocorrerão nas seguintes datas: para bolsistas, entre
17 e 26 de julho; para não bolsistas, a partir de 27 de julho. Mais
informações e/ou dúvidas pelo e-mail esportes@puc-rio.br ou
pelo telefone 3527-1365.
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Cursos e Palestras
Workshop: A Inteligência Emocional na Gestão Prática de Pessoas – Início: 19 de junho. Aulas: 19 e 21 de junho, das 19h às
21h. Unidade: Centro. Inscrições: até 19 de junho.
Ciclo de Palestras Padre Hortal – Cristianismo: sua essência
e sua organização atual – Data: 21 de junho, das 19h às 21h.
Unidade: Gávea. Inscrições: até 21 de junho.
A Neurologia ontem, hoje e amanhã – Início: 23 de junho. Aulas: sexta-feira, das 8h15 às 17h30. Unidade: Gávea. Inscrições:
até dia 22 de junho.
Português para Estrangeiros – Início: 17 de julho. Aulas: segunda a sexta-feira, das 9h às 13h30. Unidade: Gávea. Inscrições:
até 10 de julho.
MEF: Modelagem Econômico Financeiro – Início: 17 de julho.
Aulas: de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h30. Unidade:
Gávea. Inscrições: até 10 de julho.
Cultura do Consumo – Início: 21 de agosto. Aulas: terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h. Unidade: Gávea. Inscrições:
até 8 de agosto.
Informações: www.cce.puc-rio.br.

Pastoral Universitária

Dança de Salão
A Pastoral Universitária, em parceria com o DCE Raul Amaro, vai promover um workshop de dança de salão. O encontro faz parte do projeto
Tecendo Laços e será na terça-feira, 13, às 18h30 no Salão da Pastoral
com a professora de dança Isli Pereira.
Sebo de Trocas
O sebo será montado nos pilotis da Ala Kennedy, desta segunda, 12, a
quarta-feira, 14, das 10h às 17h. Quem for ao estande poderá fazer a
permuta de um quilo de alimento não-perecível por um livro. A iniciativa
vai beneficiar as crianças do Orfanato Santa Rita de Cássia.
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Feira Rio se Move
A Feira de Artesanato Rio se Move ocorre às segundas-feiras,
nos pilotis do Edifício da Amizade, na Ala Kennedy. O projeto é
uma parceria da Vice-Reitoria Comunitária com a Arquidiocese
do Rio de Janeiro, e o objetivo é promover a Economia Solidária.
Os artesãos vendem camisetas, bolsas, pulseiras, terços, sabonetes, além de salgados. A feira também apresenta uma ação
para reciclagem de óleo de cozinha.

Seminário em Educação
O Departamento de Educação organiza o seminário Narrativas de
professores homens: O que eles
contam sobre a experiência de educar crianças pequenas no cotidiano
da Educação Infantil?, apresentado
pela psicóloga Alexandra Pena. O
encontro será terça-feira, 13, às
16h, no Espaço Leandro Konder.
Fotojornalismo
O fotógrafo Sandro Vox, do Jornal O Dia, vai ministrar palestra
na quarta-feira, 14, às 9h, na sala
102-K. O fotojornalista vai contar
sobre a trajetória da carreira e lembrar fatos marcantes, como manifestações e conflitos na cidade do
Rio de Janeiro, que ele registrou
por meio das lentes fotográficas.
Du Bois e Direitos Civis
O professor Aldon Morris, da Northwestern University, fará a conferência W.E.B Du Bois at the center:
From Science, Civil Rights Movement to Black Lives Matter no dia
29, às 16h, no auditório B6. Haverá
tradução simultânea e, após a apresentação do professor, será realizado um debate com os professores
Thula Pires, do Departamento de
Direito, Amauri Mendes Pereira, da
Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, Julio Cesar Tavares, da
Universidade Federal Fluminense, e
o jornalista Carlos Alberto de Medeiros, especializado em questões
raciais. A discussão será coordenada pela professora Angela Paiva, do
Departamento de Ciências Sociais.

Análise de Campanha
Um estudo de caso sobre as séries No Gogó e Na Lata, que ajudaram a aproximar uma marca de
cerveja e o consumidor jovem,
será o tema da palestra #NoGogó: O rejuvenescendo da Boa. O
encontro será com o ex-aluno
da PUC-Rio e gerente de planejamento na AlmapBBDO, Guto
Veríssimo, no dia 22, às 9h, na
sala 102-K.
Estudar nos Estados Unidos
O EducationUSA da PUC-Rio oferece o encontro EducationUSA de
Portas Abertas, do dia 19 a 22,
no campus da Universidade. A
conferência é aberta para alunos,
pais e professores com interesse
em estudar nos Estados Unidos.
Haverá workshops sobre como
escrever um currículo em inglês
e ter êxito em uma entrevista de
trabalho em língua inglesa. Mais
informações sobre a programação e inscrições pelo site tinyurl.
com/EdUSA-Portas-Abertas.
Seminário
O professor Antonio Carlos de Oliveira, do Departamento de Serviço Social, participa do IV Seminário de apresentação de pesquisas:
Adolescência e Medidas Socioeducativas em Debate. O professor
vai falar sobre Adolescência e Medidas Socioeducativas. O encontro será na terça-feira, 13, das 14h
às 18h, no auditório da Prefeitura
do Rio, na Rua Afonso Cavalcanti,
455, subsolo.

Entrevista: Karl Erik Schøllhammer

A Década Chinesa na América Latina
Fruto de uma parceria do Decanato do Centro de Teologia e Ciências Humanas
(CTCH) com o Instituto Confucius e a Universidade de Aalborg, na Dinamarca,
A Década Chinesa na América Latina ocorre desta segunda, 12, a quarta-feira,
14, na sala Professora Cleonice Berardinelli, no Edifício Padre Leonel Franca.
A conferência é organizada pelo Vice-Decano do CTCH, professor Karl Erik

Schøllhammer, do Departamento de Letras, o representante do Laboratório
Território e Comunicação (LabTec) e professor da UFRJ Giuseppe Cocco e os
professores da UERJ Luiz Felipe Teves e Renan Porto. Schøllhammer ressalta
que o encontro é aberto ao público e não necessita de inscrições. A programação completa pode ser conferida em www.facebook.com/decadachinesa.

Elissa Taublib
lucas simões

Como surgiu a ideia de realizar essa conferência?
Karl Erik Schøllhammer: A ideia surgiu a partir de uma intenção nossa de amarrar melhor
as relações com uma parceira internacional, a
Universidade de Aalborg, na Dinamarca, que
tem um programa muito forte na parte dos estudos da área chinesa. Essa Universidade fez
um encontro no ano passado e convidou muitos professores da UFRJ, entre eles, Giuseppe
Cocco, um dos organizadores da conferência.
Eu já trabalhei com ele em outros projetos e
nós conversamos sobre a possibilidade de trazer esse tema, da influência cultural chinesa
do ponto de vista da América Latina, para cá.
Resolvemos promover o encontro A Década
Chinesa na América Latina, em colaboração
com o Instituto Confucius.
Qual é o principal objetivo da conferência?
Schøllhammer: A ideia não é fazer algo exclusivamente sobre a China ou sobre o momento econômico e político, mas tentar pensar o
que significou essa aproximação entre ela e a
América Latina para os países envolvidos, convidados pelo interesse econômico e cultural da
China. Temos argentinos, colombianos – representantes de vários países nesse sentido.
Que temas serão abordados no encontro?
Schøllhammer: Algumas mesas discutem a presença chinesa na América Latina – e isso pode
ser na Nicarágua, Cuba, Brasil. Esse é um dos
focos, debater o significado de que, por exemplo,
no governo Lula, 40% da expansão econômica
da exportação brasileira foram para a China –
ela virou o grande freguês para os commodities
brasileiros. No terceiro bloco, há uma discussão
mais crítica sobre o que significa esse momento
de globalização que é dominado claramente pela
potência econômica e política chinesa.
Quem são os palestrantes convidados?
Schøllhammer: Tentamos convidar especialistas do Brasil, mas de outros países. Chamamos inclusive uma representante da Brown
University, além de dinamarqueses e alguns
franceses que estudam esse momento atual
chinês e o impacto que essa expansão chinesa tem para a economia e política da América
Latina e ainda para toda a cultura latino-americana. A diretora do Instituto Confucius, Ana
Qiao Jianzhen, que também trabalha com política cultural chinesa, vai falar sobre o Instituto
3

como uma peça-chave para essa política de
boa vizinhança da China.
Qual a importância de um encontro que debata as relações entre China e América Latina?
Schøllhammer: O que pretendemos nesse encontro é abrir uma discussão mais ampla sobre
a presença chinesa na América Latina e convidar pessoas de diferentes áreas, como relações
internacionais e ciências sociais. Entender, por
exemplo, como a China entra no imaginário brasileiro, na literatura, no cinema, no cotidiano, o que
significa a maior presença dos chineses na população brasileira, que tipo de setor isso ocupa.
Ou seja, uma discussão não só com enfoque na
China como um monstro que vai impor suas condições. O que está ocorrendo há 20 anos é uma
negociação, da qual acho que essa conferência
faz parte, na medida em que busca compreender
como essa influência não é uma via de mão única, mas uma colaboração, uma relação dupla em
que nós da América Latina temos interesses claros e uma imagem da China como uma parceira.

► PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira, 12
14h - Abertura
Karl Erik Schøllhammer (PUC-Rio)
Giuseppe Cocco (UFRJ)
15h - Mesa: América Latina
19h - Lançamento de Livro
Valorización del conocimiento en el
capitalismo cognitivo
Terça-feira, 13
14h - Mesa: A China e o futuro dos BRICS
18h - Conferência I: Desde a fábrica do
mundo até a Globalização projetada na
China: perspectivas e desafios
Quarta-feira, 14
14h - Mesa: China, América Latina e crise
da Globalização
18h - Conferência II: China’s impact
on South America: bilateral economic
relations and beyond

Entrevista: Marisa Espíndola, Zenaide Olivetti e Gianna Roque

Capacitar funcionários para excelência
Há cerca de 10 anos, o Programa de Desenvolvimento de Funcionários
oferece cursos presenciais de capacitação. Em parceria com a Central
de Curso de Educação à Distância (CCEAD), a Gerência de Recursos
Humanos também vai promover os Cursos On-line de Qualificação
Profissional para os funcionários da Universidade. A fim de formalizar
o conhecimento interno dos processos da instituição, a partir desta

semana estará disponível o primeiro módulo, o Curso Renovação de
Matrícula. A consultora de Recursos Humanos, Marisa Espíndola, a
coordenadora da Diretoria de Admissão e Registro (DAR), Zenaide Olivetti, e a coordenadora de avaliação e acompanhamento da CCEAD,
Gianna Roque, explicam o projeto e como ele pode contribuir para o
crescimento profissional na Universidade.

Ana Carolina Salvador
Matheus Aguiar

Marisa Espíndola, Zenaide Olivetti e Gianna Roque

Como surgiu a ideia de começar
a fazer o curso de capacitação a
distância?
Marisa Espíndola: Nós queremos
capacitar o corpo funcional da
PUC em diversos processos, tanto acadêmicos quanto administrativos, dentro de uma metodologia a distância, já que ela permite
que os funcionários tenham mais
autonomia para realizar o treinamento na data e no local em que
eles estiverem mais disponíveis.
Não há necessidade de chamar
todos os funcionários para a sala
de aula a fim de treiná-los para
determinados processos. Estes
módulos também permitirão que
os profissionais que ingressam
na Universidade assimilem, de
forma rápida, conhecimentos necessários de alguns processos
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importantes no dia a dia. Os que
já trabalham na PUC poderão se
capacitar para as funções atuais
e também futuras. Mais adiante,
o funcionário poderá concorrer
a uma vaga interna que exija um
conhecimento específico que diz
respeito ao módulo estudado.
Esses cursos de capacitação vão
servir para que os funcionários
possam exercer sua função de
forma mais rápida e didática.
Por que o primeiro curso oferecido será sobre a renovação de
matrícula?
Zenaide Olivetti: A renovação de
matrícula é um dos processos mais
importantes da Universidade, já
que o aluno tem que realizá-lo todo
semestre. Se pensarmos que o estudante de graduação ingressa na

instituição sem a menor experiência em realizar esse procedimento,
cabe aos funcionários das secretarias estarem preparados para esclarecer as inúmeras dúvidas deles.
A ideia é que os funcionários possam atender os alunos da melhor
maneira possível, com excelência.
Como a estrutura desses cursos
foi desenvolvida?
Gianna Roque: Estima-se que
esse primeiro curso será de aproximadamente 8 horas, mas o tempo
em que cada pessoa fará o curso é
livre, ou seja, os funcionários vão
realizar as aulas no tempo deles.
Não haverá um professor, e os alunos vão aprender sozinhos. Uma
equipe definida dentro da DAR
será responsável por responder às
questões que serão colocadas no

fórum de dúvidas. Eles vão passar
por todo o conteúdo, que está dividido entre os primeiros passos,
o que é o processo da matrícula
e a importância dele. Eles também vão ver quais são as etapas
e prazos para cada uma, o que
ocorre caso o aluno perca cada
um desses prazos aqui dentro da
PUC e a quem eles devem recorrer
se isso acontecer. Dentro do curso, há perguntas mais frequentes
que podem ser impressas para
servir de guia de referência rápida.
Depois que se sentirem confortáveis com o conteúdo do curso, os
funcionários poderão fazer uma
avaliação dentro do ambiente de
aprendizado on-line. A Gerência
de RH emitirá um certificado no
momento em que receber do participante a declaração emitida pelo
programa de aproveitamento igual
ou superior a sete.
Quais são as principais vantagens do curso de capacitação a
distância?
Zenaide: Com este primeiro módulo, a responsabilidade de passar
as informações dos cursos para os
alunos será dividida, já que essa
tarefa costuma ficar nas mãos da
DAR, que centraliza todos os cursos de graduação e pós-graduação.
Gianna: Com esse curso, é possível atingir um número muito
maior de funcionários simultaneamente e tratar de um conteúdo
que a pessoa consegue estudar
sozinha. O fórum é um canal de
comunicação com a visibilidade
de todos os matriculados, no qual
a pessoa pode perguntar caso não
entenda algo e facilitar o aprendizado, já que a dúvida de um pode
ser a dúvida de outros. Uma vez
que o funcionário entrou no curso,
ele vai continuar com o acesso ao
sistema caso queira tirar alguma
dúvida no futuro ou rever o conteúdo, que poderá ser atualizado.

Arraiá na PUC
A Cooperativa de Crédito e Ensino
da PUC-Rio (COOPCRED Ensino
PUC-Rio) promove, no dia 23, o
Arraiá da Cooperativa de Crédito da
PUC. A festa começa às 17h, na Vila
dos Diretórios, e terá quadrilhas, comidas típicas e brincadeiras.
Seminário QTP
A palestra De Feynman a Brown –
O Caso Discreto será ministrada
pelo professor Carlos Tomei, do
Departamento de Matemática, na
terça-feira, 13, às 17h15, na sala
856-L. O professor vai basear a
argumentação do seminário em
Álgebra Linear básica.

Estágio no iiLer
O Instituto Interdisciplinar de Leitura (iiLer) abre uma vaga de estágio
para alunos de Comunicação Social
ou de Design. O candidato deve cursar entre o 4º e o 7º períodos. Os
pré-requisitos são noção de desenho e experiência no Ilustrator, Photoshop e InDesign. O estágio é de
20 horas semanais e o aluno recebe
50% de desconto na mensalidade.
Para concorrer à oportunidade, o
estudante não poderá ter qualquer
tipo de bolsa, ser atendido pelo
FIES, prestar estágio remunerado
ou monitoria na PUC. Os currículos
devem ser enviados até sexta-feira,
16, para o e-mail iiler@puc-rio.br

Dissertação de Mestrado
• Terça-feira, 13, 10h, miniauditório RDC - Processos que tecem corpos:
Uma busca pela compreensão da casa Mebêngôkre (Kayapó), por Julia
Sá Earp de Castro, candidata ao título de Mestre em Arquitetura, Área
de Concentração: Projeto de Arquitetura. Orientador: professor Fernando
Betim Paes Leme.

Tese de Doutorado
• Terça-feira, 13, 14h, sala 401-1-L - Robust Strategic Bidding in Auction-Based Markets, por Bruno Fanzeres dos Santos, candidato ao título
de Doutor em Engenharia Elétrica, Área de Concentração: Métodos de
Apoio à Decisão. Orientador: professor Alexandre Street de Aguiar.

Exposição Carta Sapato
O Departamento de Artes e Design promove a exposição Carta Sapato,
composta por trabalhos de nove alunos da disciplina Linguagem e Comunicação Visual II, nesta segunda-feira, 12. A mostra é resultado da
pesquisa de campo da dissertação de mestrado Comissão Nacional da
Verdade, Arte e Intervenção no Espaço Público, de Aline Jobim Souza. A
pesquisa propôs a elaboração de trabalhos que estabelecessem diálogos imagéticos entre uma das cartas citadas no documentário Cartas da
Mãe, de Fernando Kinas e Marina Wiler, com as vítimas do relatório da
Comissão Nacional da Verdade, Volume III - Mortos e Desaparecidos Políticos. Os trabalhos ficarão expostos no hall do Edifício Engenheiro Paulo
Cunha a partir das 17h. Haverá uma performance na Vila dos Diretórios,
às 17h30, com alunas do curso de Artes Cênicas.
Simpósio de Medicina
O Departamento de Medicina, em parceria com o Hospital Mario Kroeff,
realizará o Primeiro Simpósio de Oncoplastia e Câncer de Mama, no dia
1º de julho, no Auditório Padre José de Anchieta, às 8h30. O encontro é
organizado pelo curso de Mastologia, porém, o programa será multidisciplinar e contemplará psicólogos, ginecologistas e residentes. Informações e inscrições no site goo.gl/Id3eEM.

Restaurante PUC-Rio (Bandejão)
Segunda-feira, 12 – Acelga, cebolete, berinjela assada e molho de ervas. Filé de frango ao molho pomodoro, bife de panela, polenta cremosa e feijão preto. Lasanha de abobrinha com soja, cenoura baby cozida
e arroz integral. Linguiça calabresa e farofa simples. Macarrão parafuso
ao molho de calabresa ou parisiense. Tangerina ou doce de cocada
branca. Suco diet de maracujá, suco de uva, de maracujá e mate.
Terça-feira, 13 – Alface, repolho roxo, jardineira e molho de tomate.
Omelete de ervas, cupim ao molho escuro, guarnição francesa e
feijão preto. Quibe recheado com queijo, berinjela ao forno e arroz
integral. Hambúrguer de frango e farofa de cebola. Espaguete ao
molho vermelho com frango ou quatro queijos. Maçã ou pudim de
baunilha com calda de caramelo. Suco diet de tangerina, suco de
caju, mate e guaraná.
Quarta-feira, 14 – Chicória, beterraba ralada, tabule e molho de
alho. Bife grelhado, filé de coxa assado, macarrão parafuso ao molho de ervas e feijão preto. Almôndega de soja, panaché de legumes
e arroz integral com vagem. Salsichão e farofa de alho. Ravióli de
frango ao molho sugo ou branco. Banana ou doce de abóbora. Suco
diet de uva, suco de abacaxi, de manga 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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FÁBRICA DE
IDEIAS ALHEIAS

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

