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Formatura 2017.1
Cerimônias: As Cerimônias de Formatura de 2017.1 serão realizadas no Hotel Royal Tulip, na Avenida Aquarela do Brasil, 75, em São
Conrado. As datas e horários serão: Dia 19: 17h: Engenharia de
Produção; 20h30: Engenharias (Ambiental, Civil, Mecânica e Petróleo). Dia 20: 17h: Direito (diurno); 20h30: Direito (noturno) e Relações Internacionais. Dia 21: 17h: Comunicação Social (Publicidade
e Propaganda); 20h30: Comunicação Social (Cinema e Jornalismo). Dia 22: 10h: Ciência da Computação, Química (Bacharelado),
Sistemas de Informação e Engenharias (Computação, Controle e
Automação, Elétrica e Química); 16h: Ciências Econômicas; 19h30:
Arquitetura, Filosofia, Letras, Pedagogia, Psicologia e Teologia. Dia
23: 10h: Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Geografia, História e
Serviço Social; 16h: Administração; 19h30: Design.
Retirada dos Convites: Os convites oficiais estão disponíveis
até 18 de julho, na Coordenação de Eventos Institucionais e
Cerimonial, localizada no Edifício Cardeal Leme, sobreloja, na
Vice-Reitoria Comunitária. A retirada pode ser feita de segunda a
sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Excepcionalmente
na terça-feira, 4, a entrega começa às 10h.

Reunião Anual SBPC
A 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) ocorrerá no campus Pampulha, na Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), entre os dias 16 e 22 de julho. Os encontros serão de acesso
livre e gratuito e haverá conferências, mesas-redondas e outras atividades
voltadas para os estudantes do ensino básico e técnico. Os interessados em
apresentar um trabalho na forma de pôster, obter o certificado de participação geral e o material do congresso devem se inscrever até o dia 10 de julho.
Minicursos também serão ministrados durante a mostra e as inscrições para
as aulas terminam nesta segunda-feira, 3. Informações em goo.gl/gDTpCC.

Exposição no Solar
O DCE organiza uma exposição artística com obras feitas pelos alunos da Universidade no Solar Grandjean de Montigny até sexta-feira,
7. A visita pode ser feita de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h.

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.

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

3 a 9 de julho de 2017

Cerimônia de Posse
A professora Jackeline Lima Farbiarz tomará posse do cargo de
diretora do Departamento de Artes & Design na terça-feira, 4, às
11h, na sala do Conselho Universitário.

PUC Urgente On-line em julho
Durante o mês de julho, o PUC Urgente será veiculado somente on-line. As
notas serão atualizadas semanalmente no site www.puc-rio.br/pucurgente.

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,
3527-1048 e 3527-2280 ou no guichê da Tesouraria.

Espetáculo Circense
Parceiro respuc, o Unicirco Marcos Frota vai apresentar uma
série de espetáculos no Parque Municipal da Quinta da Boa Vista, nos fins de semana de julho. Os interessados em conhecer
o trabalho social desenvolvido pelo Unicirco devem retirar os
ingressos na respuc/VRC de segunda a sexta-feira, das 9h às
12h ou das 14h às 17h.

Estágio no Comunicar
Agência.com: A prova de seleção de estágio para a área de atendimento
será na terça-feira, 4, às 15h, na sala 117-K.
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Vaga para Professor
O Departamento de Engenharia Mecânica está com inscrições abertas,
até o dia 31 de julho, para uma vaga de professor. A carga horária é de
40 horas semanais e dedicação exclusiva. Os interessados devem ter
doutorado em engenharia mecânica (ou ciências correlatas) e ter vivência na área de pesquisa. Doutorandos poderão se candidatar, desde que
defendam a tese até o dia 30 de setembro. Para participar da seleção, é
preciso enviar um e-mail, até a data limite, para direcao-dem@puc-rio.br
com a documentação necessária. Mais informações em goo.gl/5d5R8h.
Psicologia Social
Na terça-feira, 4, no Edifício Cardeal Leme, haverá apresentação de pôsteres sobre pesquisas desenvolvidas durante a disciplina de Psicologia
Social. As apresentações fazem parte da VI Mostra de Psicologia Social.

Dissertações de Mestrado
• Segunda-feira, 3, 19h, sala 300-F - Choque de notícia falsa – Um caso de persistência do
ruído no apreçamento de ativos, por Jacqueline Lacerda Brito, candidata ao título de Mestre em
Macroeconomia e Finanças (opção profissional). Orientador: professor Ruy Monteiro Ribeiro. •
Terça-feira, 4, 10h, Sala Milton Santos - Anexo da Geografia - O efeito do biocarvão em mudas
da Mata Atlântica: Uma análise ambiental e socioeconômica, por Aline Furtado Rodrigues,
candidata ao título de Mestre em Geografia. Orientador: professora Agnieszka Ewa Latawiec. •
Terça-feira, 4, 17h, miniauditório do RDC - Sítios florestais de produção - Um modelo de revitalização socioeconômica e ambiental para áreas rurais degradadas no Brasil, por Jorcelino
Rinalde de Paulo, candidato ao título de Mestre em Engenharia Urbana e Ambiental (opção profissional). Orientador: professor Antonio Roberto Martins Barboza de Oliveira. • Quarta-feira, 5,
18h, sala 200-F - Decisões de endividamento de empresas brasileiras: São persistentes ou
transitórias?, por Andreia Ferreira Ribeiro, candidata ao título de Mestre em Macroeconomia e
Finanças (opção profissional). Orientador: professor Walter Novaes Filho. • Quinta-feira, 6, 14h,
miniauditório do RDC - Método de suporte à decisão sobre impactos de vizinhança em localidade siderúrgica no Estado do Rio de Janeiro, Brasil., por Luiz Claudio Ferreira Castro, candidato
ao título de Mestre em Engenharia Urbana e Ambiental (opção profissional). Orientador: professora
Maria Fernanda Rodrigues Campos Lemos. • Sexta-feira, 7, 10h, sala 856-L - Tempos de mistura
para passeios aleatórios no grupo simétrico, por Rodrigo Marinho de Souza, candidato ao título
de Mestre em Matemática. Orientador: professor Simon Richard Griffiths. • Sexta-feira, 7, 10h,
Departamento de Serviço Social - Estado da arte de cuidar: Apontamentos sobre estudos contemporâneos acerca da relação entre cuidado e família, por Roberta Gonçalves Pereira Kehdi,
candidata ao título de Mestre em Serviço Social. Orientador: professor Antonio Carlos de Oliveira.
• Sexta-feira, 7, 14h, sala 3 do CETUC - Automatic High-Dynamic and High-Resolution Photon
Counting OTDR for optical fiber network monitoring, por Felipe Calliari, candidato ao título de
Mestre em Engenharia Elétrica. Orientador: professor Gustavo Castro do Amaral. • Sexta-feira,
7, 14h30, sala 950-L - Regulamentação de política ambiental sob a ótica da Teoria dos Jogos
Evolucionários, por Gabriel Meyer Salomão, candidato ao título de Mestre em Engenharia de
Produção. Orientador: professor André Barreira da Silva Rocha.

Teses de Doutorado
• Quinta-feira, 6, 14h, sala 201-F - Eventos, fatos e estados de coisas: Desde a ontologia
lógica à linguagem em uso, por Ana Clara Oliveira Polakof, candidata ao título de Doutor em
Filosofia. Orientador: professor Oswaldo Chateaubriand Filho. • Sexta-feira, 7, 9h30, sala 106-L
- Posicionamento de Tampões em poços de petróleo: Uma investigação de escoamentos de
inversão por gravidade, por Priscilla Ribeiro Varges, candidata ao título de Doutor em Engenharia Mecânica. Orientador: professor Paulo Roberto de Souza Mendes.

Cursos de Extensão
Conversando sobre Beatles – Início: 11 de julho. Aulas: terças-feiras,
das 19h às 21h. Unidade: Gávea. Inscrições: até 4 de julho.
Português para Estrangeiros (intensivo) – Início: 17 de julho. Aulas: de 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.
Informações: www.cce.puc-rio.br.
Palestras do IRI
O Instituto de Relações Internacionais (IRI) organiza dois encontros, na
quinta-feira, 6. Às 16h15, no auditório B8, haverá a mesa-redonda Borders, Boundaries, Frontiers. Às 18h30, no auditório do RDC, será realizada a conferência pública da Escola de Inverno da IPS In Times Such as
These, in a World Such as This... Why Is a Feminist Curiosity So Crucial?.
Os encontros serão em inglês e não haverá tradução simultânea. Mais
informações: www.ipswinterschool.blogspot.com.br.

Restaurante PUC-Rio (Bandejão)
Segunda-Feira, 3 - Acelga, repolho colorido, cebola assada e molho de alho. Filé de
frango grelhado, bife ao molho de champignon, couve-flor com cenoura e feijão preto.
Souflê de legumes (jardineira), vagem no vapor e arroz integral. Omelete napolitano e
farofa de ovos. Capelete de frango ao molho branco ou tomate com ervas. Tangerina
ou cocada morena cremosa. Suco diet de laranja, suco de abacaxi, de caju e mate.
Terça-Feira, 4 - Chicória, pepino com rabanete, berinjela assada e molho de mostarda. Filé de coxa assado, fígado à portuguesa, batata sauté e feijão preto. Lasanha vegetariana de abobrinha, abóbora e arroz integral. Linguiça de frango e farofa
acebolada. Talharim ao molho vermelho com frango ou quatro queijos. Maça ou
pavê de amendoim. Suco diet de abacaxi, suco de tangerina, mate e guaraná.
Quarta-Feira, 5 - Alface crespa, salada bicolor de cenoura e rabanete, abobrinha
cozida e molho de ervas. Filé de peixe no fubá, guisado misto, pirão e feijão preto.
Kibe com queijo minas, beterraba cozida e arroz integral à primavera. Iscas de frango e farofa crocante. Nhoque ao molho bolonhesa ou branco com frango. Banana
ou gelatina de abacaxi. Suco diet de maracujá, suco de laranja, de uva ou mate.
Quinta-Feira, 6 - Alface crespa, tabule, salada de arroz e molho de cebola. Filé de
coxa assado, copa lombo grelhado, espaguete ao alho e óleo e feijão preto. Soja à
primavera, abobrinha fantasia e arroz integral. Hambúrguer de carne e farofa com
calabresa. Canneloni de frios ao molho branco ou sugo. Melão ou canjica. Suco diet
de tangerina, suco de caju, mate e guaraná.
Sexta-Feira, 7 - Mix de folhas, tomate com cebola, cenoura cozida e molho de
hortelã. Carne assada, hambúrguer pizzaiolo, polenta cremosa e feijão mulatinho.
Bolo de batata doce com soja, chuchu com brócolis e arroz integral. Salsichão e
farofa de banana. Penne ao molho parisiense ou calabresa. Laranja ou doce de leite
com ameixa. Suco diet de uva, suco de limão, de tangerina ou 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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