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Teste de Nivelamento On-line

Cerimônia de Posse
A professora Jackeline Lima Farbiarz tomará posse do cargo de diretora
do Departamento de Artes & Design no dia 4 de julho, às 11h, na sala do
Conselho Universitário.

Mudança na Entrega de Boletos
Visando atender de forma gradativa às novas regras do Sistema Bancário
Brasileiro (Febraban), os boletos das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação (stricto sensu) referentes ao segundo semestre e
com vencimento a partir de 1º de julho de 2017 não serão mais entregues
pelos Correios. Para obtê-los, o aluno continuará a ter as seguintes opções:
Por e-mail: No momento da geração do boleto pelo sistema de cobrança
da Universidade, o que ocorre com bastante antecedência à data do vencimento. Atualmente, o documento é encaminhado para o e-mail do aluno
e, no caso de alunos da graduação, também para o seu responsável financeiro. O cadastramento do responsável financeiro é realizado no PUC Online para Alunos – Sistema de Gerência SGU (sgu.rdc.puc-rio.br/SGUWeb/
loginInternet.aspx), na seção Meu Cadastro (última aba à direita).
Diretamente no site da PUC: Pelo PUC Online para Alunos – Sistema de Gerência – SGU (sgu.rdc.puc-rio/SGUWeb/loginInternet.aspx).
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3527-1028, 35271048 e 3527-2280 ou no guichê da Tesouraria.

Restauração de Livro Raro

O Centro Loyola de Fé e Cultura
promove uma edição do Café com
Arte, que vai apresentar um manuscrito raro dos jesuítas encontrado
em 1703, em um baú da Igreja de
São Francisco de Curitiba. O coor-

26 de junho a 2 de julho de 2017

denador da Seção de Preservação
de Acervo da Fundação Oswaldo
Cruz, Marcelo Lima, vai falar sobre
o processo de restauro do Formulário Médico, que revela práticas médicas do Brasil Colonial. O encontro
será na sede do Centro Loyola, na
Estrada da Gávea, 1, das 9h30 às
11h30, no sábado, 1º de julho. A
inscrição custa R$ 20 e inclui o café
da manhã. Quem quiser participar
deve se cadastrar pelo site goo.gl/
hukioD. Será fornecido um certificado que poderá ser usado para horas
de atividade complementar.

▼ Vice-Reitoria Comunitária
CBA – Regularização de Débitos
Ainda existem horários disponíveis para agendamento de regularização
de débitos. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 35271359. As condições de negociação estão divulgadas no site da Universidade www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos.

Os alunos de graduação interessados em cursar as disciplinas Alemão, Chinês, Espanhol, Francês ou Inglês no Departamento de Letras, em 2017.2, deverão fazer o teste de nivelamento on-line. O cadastro está disponível no site www.ccead.puc-rio.br/nivelamento até
domingo, 2 de julho. A avaliação, que só poderá ser realizada pelos
alunos previamente cadastrados, ocorrerá a partir do dia 4 de julho,
às 10h, até às 17h do dia 9 de julho. Estão dispensados do teste
apenas alunos que desejem cursar Alemão I, Chinês I, Espanhol I e
Francês I, mas a prova é obrigatória para todos os níveis de Inglês.

Lançamento de Livro
Escrito pelo diretor do Instituto Interdisciplinar de Leitura PUC-Rio (iiLER), Alessandro Rocha, o livro Monteiro Lobato: O Reino de Deus para os pequenos será lançado na terça-feira, 27,
na sede do iiLER, a partir das 17h. A obra, que é uma tese de
pós-doutorado em Letras, aborda as acusações de que Monteiro Lobato atentava contra os valores cristãos.

Estágio no Comunicar
Agência.com: Há vagas para alunos a partir do 4° período de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade, para estagiar na área
de atendimento, com início em agosto. Os interessados devem entregar,
uma foto 3x4, o histórico da PUC impresso na DAR e currículo na secretaria do Comunicar, na sala 401-K, das 9h às 17h. As inscrições vão até
sexta-feira, 30 e a prova será no dia 4 de julho, às 15h, na sala 617-K.

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.
br/respuc, em Ação Comunitária e Trabalho Social.
> O Instituto Reação arrecada livros de literatura infantil e juvenil em
bom estado de conservação. Os títulos serão distribuídos às crianças
e adolescentes participantes da V Festa Literária no polo Rocinha. As
doações podem ser entregues até segunda-feira, 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 fabioguimarães51@gmail.com. A exposição ocorrerá entre os dias 7 e 9 de julho na Marina da Glória.
> A Associação Saúde Criança Zona Sul oferece oportunidade
para trabalho social aos alunos de Administração. Informações
e inscrições no site www.puc-rio.br/respuc, em Ação Comunitária e Trabalho Social.
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Oportunidades de Estágio

Cursos de Extensão
Chinês I – Início: 3 de julho. Aulas: segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h às 17h30. Unidade: Gávea. Inscrições: até 26 de junho.
Palestra: Gestão Enxuta (Lean em Serviços) – Início: 30 de
junho. Aulas: sextas-feiras, das 19h às 21h. Unidade: Centro.
Inscrições: até 30 de junho.
Favelas Cariocas: Ontem e Hoje – Início 1º de julho. Aulas: sábados, das 9h às 16h30. Unidade. Centro. Inscrições: até 30 de junho.
Informações: www.cce.puc-rio.br

Trilha e Yoga
A Coordenação de Educação Física promove, no sábado, 1º de julho, às
8h, uma trilha com uma sessão de yoga no Parque Nacional da Tijuca.
Para participar, interessados deverão comparecer, entre segunda, 26, e
quinta-feira, 29, na Coordenação de Educação Física, no Edifício Cardeal
Leme, para efetuar a inscrição no valor de R$ 10.

Mesa-Redonda do IRI
O Instituto de Relações Internacionais (IRI/PUC-Rio) organizará uma
mesa redonda com o tema Structuralism and after: IPS and the Critique of Limits na quinta-feira, 29,
das 16h15 às 18h, no auditório do
RDC. O encontro será parte da Escola de Inverno da IPS 2017 e terá a
participação dos professores R. B.
J. Walker, da University of Victoria;
Michael J. Shapiro, da University of
Hawaii at Manoa; Jef Huysmans, da
Queen Mary University of London;
João P. Nogueira e Roberto Yamato,
ambos do IRI/PUC-Rio.

Direitos Civis
Na quinta-feira, 29, às 16h, haverá
a conferência W.E.B. Du Bois at the
Center: From Science, Civil Rights
Movement to Black Lives Matter,
com o professor Aldon Morris, da
Northwestern University, no auditório B6, Ala Frings. O encontro será
coordenado pela professora Angela
Paiva, do Departamento de Ciências
Sociais. O debate terá a presença da
professora Thula Pires, do Departamento de Direito, e os professores
Amauri Mendes Pereira, da UFRRJ,
Julio César Tavares, da UFF, e o escritor Carlos Alberto de Medeiros.

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 pelo
e-mail esportes@puc-rio.br ou pelo telefone 3527-1365.

Centro Loyola de Fé e Cultura
Manuscritos do Mar Morto – Início: 3 de julho. Aulas: 3, 10 e 17
de julho, das 19h às 21h. Local: Rua Bambina, 115, Botafogo.
Projeto de Oração e Estudo: Elas Muito Amaram – Doutoras da
Igreja: Hildegarda De Bingen – Data: 4 de julho, das 14h às 17h.
Local: Centro Loyola de Fé e Cultura PUC-Rio.

2

Suporte Administrativo: O Ciclo Básico do Centro Técnico Científico (CB-CTC) abre inscrições para bolsa-estágio de 50% da
mensalidade para suporte administrativo na secretaria do CB-CTC. Os interessados devem estar regularmente matriculados
em um dos cursos de graduação, não possuir nenhum tipo de
bolsa, exceto FIES, ter boa expressão oral e escrita e domínio
do pacote office. Os candidatos devem enviar o currículo para o
e-mail secretcb@puc-rio.br até quinta-feira, 29.
Comunicação Social: O Instituto Interdisciplinar de Leitura (iiLer)
abre uma vaga de estágio para alunos de Comunicação Social. O
candidato deve estar entre o 4º e o 7º períodos. Os pré-requisitos
são domínio das redes e mídias sociais e habilidade na criação
de textos jornalísticos. O programa é de 20 horas semanais e o
estagiário 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, 30, para o e-mail iiler@puc-rio.br
Ciência da Computação: Há uma vaga de bolsa estágio para
alunos de Ciência da Computação a partir do 5º período e que
já tenham cursado todas as disciplinas de programação. O estágio é de 20 horas semanais e oferece 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, 30, para o e-mail iiler@puc-rio.br.

Psicologia e Esporte
O XXIX Encontro de Psicologia e Esporte da PUC-Rio marca o encerramento da disciplina Psicologia e Esporte, ministrada pelo professor Raphael Zaremba, do Departamento de Psicologia. Os alunos que cursaram
a matéria apresentarão os projetos que desenvolveram ao longo do semestre. O encontro é aberto para toda a comunidade acadêmica e será
realizado na quinta-feira, 29, das 13h às 15h, na sala 201-L.

Dissertações de Mestrado
• Segunda-feira, 26, 9h30, miniauditório do RDC – Formação de professores e a prática
pedagógica com tecnologias: Estudo da correlação na base TIC Educação 2014, por
Aline de Mendonça Brasilino, candidata ao título de Mestre em Educação. Área de Concentração: Educação Brasileira. Orientador: professora Magda Pischetola. • Segunda-feira, 26,
13h, miniauditório do RDC - Diagnóstico e oportunidades de melhoria do Licenciamento
Ambiental Federal Brasileiro, por Diogo de Rossi Chevalier, candidato ao título de Mestre
em Engenharia Urbana e Ambiental (opção profissional). Área de Concentração: Engenharia
Urbana e Ambiental. Orientador: professor Rogério Ribeiro de Oliveira. • Terça-feira, 27,
9h, sala 950-L – Gestão de compras e logística. Um estudo na indústria de petróleo, por
Rafael Galvão Soares, candidato ao título de Mestre em Logística (opção profissional). Área
de Concentração: sem especificação. Orientador: professor Antônio Márcio Tavares Thomé.
• Quarta-feira, 28, 9h, sala 201-L – Independência ou morte? Uma visão psicanalítica
sobre a anorexia, por Alice Gallas Stepansky, candidata ao título de Mestre em Psicologia.
Área de Concentração: Psicologia Clínica. Orientador: professora Monah Winograd • Quinta-feira, 29, 13h30, miniauditório do RDC – Centro de Operações da Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro: Vulnerabilidades e potencialidades da estrutura governamental de
resposta a emergências, por Romeu Alexandre Batista, candidato ao título de Mestre em Engenharia Urbana e Ambiental (opção profissional). Área de Concentração: Engenharia Urbana
e Ambiental. Orientador: professor Rogério Ribeiro de Oliveira. • Sexta-feira, 30, 10h, sala
515-F – Para além das reminiscências do passado: Ciência e História na conformação
da perspectiva autobiográfica de Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832), por Daniel
Gonçalves da Silva, candidato ao título de Mestre em História. Área de Concentração: História Social da Cultura. Orientador: professor Henrique Estrada Rodrigues. • Sexta-feira, 30,
10h, sala 112-K – Novas mídias e públicos: Um estudo sobre o ativismo transnacional,
por Vivian Mannheimer, candidata ao título de Mestre em Comunicação. Área de Concentração: Comunicação Social. Orientador: professor Arthur Cezar de Araujo Ituassu Filho. •
Sexta-feira, 30, 14h, miniauditório do RDC – Hibridações tectónicas: Inovação e identidade na arquitetura latino-americana: Análise de dois estudos de caso, por Valentina Davila
Urrejola, candidata ao título de Mestre em Arquitetura. Área de Concentração: Projeto de
Arquitetura. Orientador: professor Fernando Betim Paes Leme. • Sexta-feira, 30, 14h, sala
401-1-L - Distinguibilidade espectral e visibilidade: Complementaridade no interferômetro de Hong-Ou-Mandel, por Elisa de Freitas Carneiro, candidata ao título de Mestre em
Engenharia Elétrica. Área de Concentração: Eletromagnetismo Aplicado. Orientador: professor Gustavo Castro do Amaral. • Sexta-feira, 30, 16h, NOAP – O Desenvolvimento da
temporalidade nas escolas de Educação Infantil: Um olhar sobre os materiais e recursos
pedagógicos, por Renata Maia Cordeiro, candidata ao título de Mestre em Educação. Área
de Concentração: Educação Brasileira. Orientador: professora Zena Winona Eisenberg.
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Restaurante PUC-Rio (Bandejão)
Segunda-feira, 26 – Alface crespa, cebola, cenoura cozida e molho de alho.
Filé de frango grelhado, kibe assado, espaguete ao alho e óleo e feijão preto.
Quiche vegetariano, abóbora ao pesto e arroz integral. Iscas de carne e farofa
de alho. Rondelli quatro queijos ao molho sugo ou branco. Maçã ou doce de
leite. Suco diet de laranja, suco de caju, mate e guaraná.
Terça-feira, 27 – Chicória, tabule, quiabo e molho de cebola. Iscas de carne
aceboladas, peixe frito, purê de batata e feijão preto. Tomate recheado com
queijo, abobrinha refogada e arroz integral. Salsichão e farofa de cebola.
Espaguete ao molho calabresa ou quatro queijos. Melancia ou manjar com
ameixa. Suco diet de abacaxi, suco de tangerina, de framboesa e mate.
Quarta-feira – Acelga, beterraba cozida, repolho e molho de ervas. Filé
de frango à milanesa, cubos de carne com pimentões coloridos, jardineira
de legumes e feijão preto. Hambúrguer de espinafre, batata assada com
alecrim e manjericão e arroz integral com cenoura. Linguiça toscana e farofa simples. Nhoque ao molho bolonhesa ou branco com frango. Mamão
ou gelatina de uva. Suco diet de maracujá, suco de uva, mate ou guaraná.
Quinta-feira – Alface crespa, salpicão, batata doce e molho à campanha. Churrasco solto (copa/lombo/linguiça/coxão mole), filé de coxa com
quiabo, feijão tropeiro e feijão preto. Caldo verde, legumes e arroz integral.
Salsichão e farofa de cebola. Massa recheada ao molho sugo com manjericão ou branco. Tangerina ou canjica com amendoim e curau. Suco diet
de laranja, suco de framboesa, de abacaxi e mate.
Sexta-feira – Mix de folhas, tomate, grão de bico à campanha e molho
de frutas. Contrafilé grelhado, filé de coxa assada, batata frita e feijão mulatinho. Abobrinha recheada, cenoura refogada e arroz integral. Iscas de
carne e farofa de alho. Canelone misto ao molho de tomate com ervas ou
branco. Cocada branca ou salada de frutas. Suco diet de uva, suco de
manga, 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.

RioBotz nas Finais da Battlebots
O canal Discovery Turbo exibe os dois últimos episódios da segunda
temporada da Battlebots – competição mundial de robôs de combate,
na sexta-feira, 30, a partir das 20h30. A RioBotz, da PUC-Rio, está entre
os competidores classificados para as fases finais da competição com
o robô Minotaur, que tem grandes chances de conquistar troféus para a
primeira equipe de um país de língua não-inglesa a participar da batalha.

Seminário NEAd
O Núcleo de Educação de Jovens
e Adultos da PUC-Rio (NEAd)
promove, na quarta-feira, 28, às
18h, o seminário Educação Popular, EJA e o projeto Escola Sem
Partido: o que é que a gente tem
com isso?. O encontro ocorre no
Auditório Padre José de Anchieta e
é aberto ao público.
Questão Indígena
O Departamento de Letras promoverá um bate-papo sobre Educação
Indígena com a artista e professora
indígena Marcia Wayna Kambeba,
descendente do povo Omágua/
Kambeba, do Norte do Brasil. Ela
é uma das 564 poetas presentes
na mostra Poesia Agora, em exibição na Caixa Cultural, e discutirá
a questão indígena na luta pelos
direitos no país. O encontro será
nesta segunda-feira, 26, às 15h,
nos pilotis da Ala Kennedy.

Eletiva de Educação
O Departamento de Educação
oferecerá, em 2017.2, a disciplina EDU 1738 1BA – Aprender
com Yiddish: música, literatura,
sabedoria. A ementa aborda temas como a história da língua,
a presença no Brasil e o plurilinguísmo. As aulas serão às terças
e quintas-feiras, das 11h às 13h,
com a professora Sonia Kramer, e
valerá quatro créditos.
Literatura Francesa
O Departamento de Letras oferece uma nova disciplina, Olhar
brasileiro sobre a literatura francesa (LET1260, 1DA), às quintas-feiras, das 15h às 17h. As aulas
serão ministradas em português
pela professora Angela Perricone.
Quem não for aluno da PUC poderá solicitar vaga no Departamento
de Letras antes de comparecer à
CCE para realizar a inscrição.

Serviço de Entrega pela AFPUC
A Associação de Funcionários da PUC-Rio (AFPUC) oferece
serviço de entrega de qualquer item no menu para os
departamentos. O serviço está disponível das 10h às 17h, e
interessados podem solicitar um pedido pelo telefone da cantina
3527-1400 ou pelo Whatsapp 97171-0057.
Apresentação de Design
A apresentação dos projetos desenvolvidos na disciplina Design para a
Agenda 2030, do Departamento de Artes & Design, será na quarta-feira,
28, às 15h, na sala ART-1. Os trabalhos foram criados em equipes multidisciplinares a partir dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável
da ONU. Mais informações em goo.gl/hsSzvj.

Educação Infantil
O Curso de Especialização em Educação Infantil, do Departamento de Educação, promove a mesa-redonda Infância e Educação: O que dizem as crianças; o que dizem as avaliações, na
quarta-feira, 28, às 19h. O encontro ocorre no Auditório Padre
José de Anchieta e terá a presença das professoras Sonia Kramer, do Departamento de Educação, Marina Castro, da Uerj, e
Gabriela Scramignon, do Colégio Pedro II.

Tese de Doutorado
• Sexta-feira, 30, 15h, sala 776-L – Efeitos do Alcance das Interações no Transporte de Calor, por Carlos Enrique Olivares Rodriguez, candidato ao título de Doutor
em Ciências – Física. Área de Concentração: Física da Matéria Condensada. Orientador: professora Celia Beatriz Anteneodo de Porto.

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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