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Lançamento do Livro ‘Luar Insone’

Outubro Rosa

O Vice-Reitor de Desenvolvimento, Sergio Bruni, lança o livro Luar
Insone Polvilhado de Outonos nesta segunda-feira, 9, às 17h, no Salão
Dom Luciano Mendes (antigo salão da Pastoral).

O PUC Urgente também aderiu ao movimento mundial Outubro
Rosa, que visa chamar atenção para a importância do diagnóstico
precoce do câncer de mama.

Festa dos Professores e Funcionários
A confraternização dos professores e funcionários técnico-administrativos será na terça-feira, 10, no ginásio, a partir das 15h30.

Projeto Rondon 2018.2
Até o dia 20, estão abertas as inscrições para o Projeto Rondon.
As operações ocorrerão em Alagoas e no Mato Grosso do Sul,
em julho de 2018. Informações no site: www.puc-rio.br/respuc.

Cerimônias de Formatura 2017.2
As Cerimônias de Formatura da PUC-Rio de 2017.2 serão realizadas no
Hotel Royal Tulip, na Avenida Aquarela do Brasil, 75, São Conrado, nos
seguintes dias e horários: Dia 17 de janeiro de 2018 (quarta-feira) 17h: Engenharia de Produção; 20h30: Ciência da Computação, Engenharias
(Computação, Controle e Automação, Elétrica, Mecânica e Petróleo) e
Sistemas de Informação. Dia 18 de janeiro de 2018 (quinta-feira) 17h: Direito (diurno); 20h30: Direito (noturno) e Relações Internacionais.
Dia 19 de janeiro de 2018 (sexta-feira) - 17h: Comunicação Social
(Publicidade e Propaganda); 20h30: Comunicação Social (Cinema e
Jornalismo). Dia 20 de janeiro de 2018 (sábado) - 10h: Arquitetura,
Artes Cênicas, Filosofia, Letras e Teologia; 16h: Pedagogia e Psicologia;
19h30: Design. Dia 21 de janeiro de 2018 (domingo) - 10h: Engenharias
(Ambiental, Civil, Materiais/Nanotecnologia e Química), Química e
Matemática; 16h: Ciências Biológicas, Geografia, História e Serviço
Social; 20h30: Administração.

Boletos das Mensalidades
Dando continuidade à implantação das novas regras do sistema bancário,
é importante ressaltar as mudanças colocadas nos tópicos abaixo, principalmente porque os boletos das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação (stricto sensu), com vencimento a partir de 1º de
setembro, passarão para a modalidade de cobrança ‘COM REGISTRO’.
> Os boletos poderão ser obtidos diretamente no site do Banco Itaú
(www.itau.com.br/servicos/boletos). Esta opção permite não só a emissão de segunda via de boletos, como também atualiza os boletos vencidos em boletos válidos, corrigindo, neste caso, o valor com multa e juros.
Os boletos vencidos também poderão ser pagos em toda a rede bancária
e a atualização só estará disponível nesse site.
> Os boletos também estarão disponíveis para aqueles que aderiram ao
Débito Direto Autorizado (DDA), que é o sistema oferecido pelos bancos
para o recebimento eletrônico de boletos de cobrança registrados. Para
informações sobre o DDA, o aluno ou o responsável financeiro deverá
procurar a agência bancária da conta corrente para aderir a esse sistema, lembrando que os boletos estão associados ao CPF do aluno.
Esclarecimentos e dúvidas poderão ser obtidos pelos telefones 35271028, 3527-1048 e 3527-2280, ou no guichê da Tesouraria.

Inscrições 2018.1
Até o dia 6 de novembro, estão abertas as inscrições de 2018.1
para a escolha de ênfase, troca de habilitação (solicitações devem ser feitas pelo PUC-Online) e transferência interna (solicitação tem que ser pelo CCPA). O resultado sai no dia 29 de novembro. Já as solicitações para a 2ª habilitação, 2ª ênfase e domínio
adicional deverão ser feitas pelo CCPA até o dia 6 de dezembro, e
a divulgação do resultado será no dia 11 de janeiro.

▼ Vice-Reitoria Comunitária
PROUNI – Atualização Coletiva 2017.2
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.
O atendimento noturno será realizado no dia 18, até 18h30.
FESP – Distribuição de Fotocópias
As fotocópias doadas ao FESP, pela copiadora dos funcionários, serão
disponibilizadas aos alunos a partir desta segunda-feira, 9, por ordem de
chegada. O horário de atendimento será a partir das 13h30h.
FIES – Vagas Remanescentes 2017.2
A CPSA da PUC-Rio informa que o aluno interessado em ingressar no
FIES deve consultar o edital nº 85 de 4 de setembro de 2017 para informações com relação aos critérios, prazos e procedimentos de vagas
remanescentes referentes ao segundo semestre de 2017. As vagas disponíveis poderão ser consultadas no guichê do FIES.
FIES – Aditamento 2017.2
Os alunos beneficiários do FIES devem aprovar o aditamento 2017.2 no
SisFies. Após esta autorização, os estudantes têm que retirar o DRM,
com urgência, no guichê do FIES. Os impeditivos relacionados ao aditamento devem ser relatados pelo e-mail fies@puc-rio.br.
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Rumos da Salvação
O Centro Loyola de Fé e Cultura promoverá o curso A Salvação
Cristã no Século XXI, com o padre Mário de França Miranda, S.J.,
professor emérito do Departamento de Teologia. Os encontros vão
abordar, entre outros temas, a salvação trazida por Jesus Cristo,
vista no horizonte da atual cultura. As reuniões serão realizadas
nos dias 16, 23 e 30 de outubro.
Intolerância de Gênero
Na terça-feira, 10, ocorre a palestra Intolerância de Gênero, na
Cátedra Carlo Maria Martini, sala
501-8-L, às 10h30. A convidada
será a doutoranda em Teologia
Maria Cristina Furtado.

Teorias da Juventude
O professor Luiz Antonio Groppo,
da Universidade Federal de Alfenas
(Unifal-MG), vai ministrar uma palestra no dia 18, às 11h, na sala
102-K. O tema será Teorias Contemporâneas da Juventude.

Política Nuclear Brasileira
O Instituto de Relações Internacionais (IRI) promove a mesa-redonda
The Nonproliferation Review com os professores Monica Herz (IRI/PUC-Rio), Layla Dawood (UERJ) e Victor Coutinho (UFBA). O encontro será
nesta segunda-feira, 9, e abordará os artigos da revista The Nonproliferation Review Volume 23, que dedica uma seção especial à análise da
política nuclear brasileira durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT). O debate começa às 15h, no auditório do IRI.

Cursos de Extensão
XIV Seminário de Logística e Supply Chain – Data e horário: 17
de outubro, das 19h às 21h30. Unidade: Gávea. Inscrições: até
10 de outubro.
Legislação Edilícia da Cidade do Rio: Como elaborar e provar
projetos – Início: 23 de outubro. Aulas: segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h, e aos sábados, das 9h às 12h. Unidade:
Gávea. Inscrições: até 17 de outubro.
Arquivo Impresso: Formatos e tendências – Início: 24 de outubro. Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h às 22h. Unidade:
Gávea. Inscrições: até 17 de outubro.
Operador de Criptomoedas – Início: 6 de novembro. Aulas: segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h. Unidade: Gávea. Inscrições: até 30 de outubro.
Direito Indigenista – Início: 11 de dezembro. Aulas: de segunda
a sexta-feira, das 9h às 13h. Unidade: Gávea. Inscrições: até 30
de novembro.
Informações: ww.cce.puc-rio.br.
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Curso Excel
O RDC está com vagas abertas para o curso de Excel do mês de
outubro. A matrícula deve ser feita com a carteira de identificação da
PUC nos horários das 10h às 11h30 e das 13h30 às 17h, na secretaria
do RDC, no 3º andar.

Meditação Coletiva
A Coordenação de Atividades Comunitárias e Culturais promove, na
terça-feira, 10, em parceria com a
Fundação Arte de Viver, uma meditação guiada. O encontro é aberto a
e incluirá uma palestra sobre os benefícios das técnicas de respiração.
A aula de meditação e de práticas
respiratórias começa às 12h, no
Anfiteatro Junito Brandão.
Movimentos Sociais
O NIMA-Jur realiza, nesta segunda-feira, 9, às 15h, no auditório
B6, a mesa Advocacia popular:
prática e reflexão. O encontro pretende debater sobre o exercício da
advocacia voltado para movimentos sociais. A discussão vai reunir
a advogada Raphaela Lopes, que
trabalha na organização de direitos humanos Justiça Global, a
advogada popular Maira de Souza
Moreira e o integrante do Fórum
Capixaba em Defesa do Rio Doce
Gabriel Vicente Riva.

Pode a natureza falar?
Nos dias 16 e 17, das 9h às 13h,
haverá o Seminário do Centro Acadêmico de Relações Internacionais
(CARI) com o tema Pode a natureza falar? A subalternização do
meio ambiente através das práticas
e dos discursos internacionais. Os
encontros serão abertos ao público
e terão tradução simultânea. Mais
informações e programação completa no Facebook goo.gl/8CtdYu.
Discussão sobre leitura
Leitura, desenvolvimento e inclusão são alguns dos assuntos que
serão discutidos no II Simpósio
Internacional de Leitura e no VIII
Encontro Nacional da Cátedra
Unesco de Leitura PUC-Rio. Os
encontros serão entre esta segunda, 9, e quinta-feira, 11, e reunirão especialistas e educadores da
Cátedra Unesco de Leitura e de
instituições internacionais. A programação completa está no site
goo.gl/8Gf2J1.

Cine Odeon
Entre esta segunda-feira, 9, e o dia 15, o Cine Odeon exibe os
filmes do Festival do Rio 2017. São mais de 250 títulos nesta
19ª edição do festival. Durante a maratona, serão apresentados
os títulos que ganharam o Leão de Ouro de Veneza e o Urso de
Ouro de Berlim, além de novos trabalhos de cineastas de diversos
países. A Première Brasil será composta por 52 filmes, entre eles,
alguns nacionais. A programação está no site cineodeon.com.br.
Valores:
Première Brasil – Cine Encontro:
R$ 18 (inteira), R$ 9 (meia).
Première Brasil Hors Concours e Filmes Internacionais:
R$ 22 (inteira), R$ 11 (meia).

Religião e Ciência
O seminário Religião e Ciência – O Mistério da Consciência: A
Ciência Atual e a Tradição Cristã será dia 19, às 17h30, na sala
102-K. Padre Paul Schweitzer, S.J., professor emérito do Departamento de Matemática, vai apresentar teorias atuais sobre
o assunto e procurar uma convergência com a fé cristã em sua
tradição de filosofia e teologia.

Administração

Pastoral Universitária
Revisão de Textos
A Pastoral promove, na terça-feira, 10, às 13h30 um encontro
para alunos de graduação e pós-graduação de Letras interessados em participar do grupo de revisão de textos da Dignidade
Re-Vista. A especialista em revisão textual Bia Gross estará presente na conversa, que ocorrerá na própria Pastoral.
Arrecadação de Brinquedos
Até quarta-feira, 11, a Pastoral arrecada brinquedos para crianças da favela da Maré. Os interessados devem levar as doações
até a Pastoral.
Sebo de Troca
A Pastoral Universitária promove o projeto Sebo da Troca. Os
alunos podem trocar um livro acadêmico por outro da mesma
área ou escolher um exemplar da seção Pegue e Leve. As obras
doadas devem estar em bom estado de conservação.
> A Pastoral funciona embaixo da Igreja do Sagrado Coração de
Jesus, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Rock in Rio na PUC: Na terça-feira, 10, ocorrerá a palestra com
o CEO do Rock in Rio, Luis Justo. Uma parceria da Associação
de Antigos Alunos (AaA) e o IAG, o encontro Diálogos vai abordar
como o Rock in Rio deixou de ser apenas um festival de música
para se tornar um grande empreendimento. A discussão será às
19h, no auditório do IAG. As inscrições devem ser feitas pelo site
bit.ly/rockinrionapuc.
Mestrado Profissional: As inscrições para o Mestrado Profissional
em Administração do IAG estão abertas até o dia 31. As aulas começarão no primeiro semestre de 2018 e serão em três dias da semana, no período noturno. Mais informações no site goo.gl/iDarzH.
Criptomoedas e Finanças: Estão abertas as inscrições para o curso
Criptomoedas Aplicado e Finanças. As aulas vão aprofundar o funcionamento da tecnologia de ledgers distribuídos e da blockchain e
trabalhar habilidades práticas para o aluno conseguir obter, modelar
e analisar dados. O curso terá início no dia 6 de novembro e será às
segundas e quartas-feiras, das 19h15 às 22h30. Mais informações
no site: goo.gl/qx4Lr1.
Networking em Mídias Sociais: Ainda estão abertas as inscrições
para o novo curso Networking em Mídias Sociais. Há uma turma
voltada para Carreira e outra para Empreendedores. As aulas começam no dia 16. Mais informações no site: goo.gl/V2BQ1U.
Advanced Analytics: As inscrições para o curso de Advanced
Analytics vão até o dia 29. O Consórcio Educacional formado pela
Vale, IBM, Deloitte, Accenture e o IAG oferece o curso gratuitamente
aos alunos e antigos alunos de pós-graduação do IAG. Mais informações no site goo.gl/QKMHw3.

República do Congo e Arte
O seminário República Democrática
do Congo Hoje: Um olhar sobre a
sociedade pela lente da arte é o tema
do seminário, no dia 20, organizado
pelos professores Ana Paula Conde
e Fernando Cardoso Lima Neto, do
Departamento de Ciências Sociais.
O debate vai tratar das relações entre arte e sociedade no país. Também vão participar a professora Emi
Koide, do Centro de Artes, Letras e
Humanidades da UFRB, a doutoranda em História Evelyn Rosa do
Nascimento, a curadora da 4ª edição
da Biennale de Lubumbashi Daniella
Géo e a artista residente do Congo
Jean Katambayi Mukendi. O seminário começa às 15h, na sala 102-K.

CineLetras
O CineLetras exibirá nesta segunda-feira, 9, às 18h, Boogie Nights –
Prazer sem limites (1997), dirigido
por Paul Thomas Anderson. A sessão será no miniauditório Cleonice
Berardinelli, 4º andar do Edifício Padre Leonel Franca, e, após a exibição,
haverá um bate-papo com o público.
Informações: goo.gl/A7CRZH.
Aula de Capoeira
As aulas de capoeira do Mestre
Camurça ocorrem às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 12h às
13h e das 19h às 21h. A prática é
no subsolo do ginásio. Mais informações pelo e-mail leni@puc-rio.
br e pelo telefone 98285-3079.

Jornalismo e Literatura
Encontro com Arthur Dapieve: escritor e jornalista é o tema da palestra na
quarta-feira,11, às 9h, na sala 102-K. Além do professor Arthur Dapieve,
participarão os professores Lenivaldo Gomes e Clarisse Fukelman, todos
do Departamento de Comunicação Social. Dapieve vai discutir sobre violência e ficção e sobre jornalismo e ficção.
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Carreira em Marketing
A Associação dos Antigos Alunos da PUC-Rio (AaA) realiza a
palestra com a ex-aluna Carolina Marino Sargeant, gerente de
marketing de conteúdo da Cisco, no dia 17, às 19h, no auditório
do IAG. O tema é Muito além da Agência: Opções de Carreira em
Marketing B2B. A entrada é franca, e as inscrições vão até o dia 16,
pelo e-mail aaa@aaa.puc-rio.br.
Canções do Exílio
O documentário Canções do Exílio: A labareda que lambeu tudo,
de Geneton Moraes Neto, será
apresentado no dia 18, às 15h,
no auditório do RDC. O filme reúne depoimentos de artistas sobre
suas experiências na ditadura militar. Após a exibição, haverá uma
palestra com os professores Larissa Corrêa e Romulo Matos, do
Departamento de História.

Grupo de Estudos
O próximo encontro aberto do
grupo de estudos sobre a obra do
filósofo Gilles Deleuze será dia 20,
às 15h, na sala 301-F. Os textos
discutidos serão Diferença e Repetição e Platão e o Simulacro que
se Encontra na Lógica do Sentido.
As reuniões abertas ocorrem às
sextas-feiras. Para receber os textos e mais informações: deleuzepuc@gmail.com.

Dissertações de Mestrado
• Terça-feira, 10, 16h, sala de aula do 6º andar, Edifício Cardeal Leme - Efeitos da Vibração
Induzida pelo Escoamento nos Equipamentos de Completação Inteligente de Poços Injetores de Gás, por Hilton Bernardo Betta Junior, candidato ao título de Mestre em Engenharia
Mecânica. Área de Concentração: Petróleo e Energia. Orientador: professor Arthur Martins
Barbosa Braga. • Quarta-feira, 11, 10h, sala de reuniões DAD - Uma análise do papel dos
designers na Internet das Coisas, por Celso Meirelles De Oliveira Santos, candidato ao título
de Mestre em Design. Área de Concentração: Design e Sociedade. Orientador: professor
Jorge Roberto Lopes dos Santos. • Quarta-feira, 11, 10h, sala de aula do Iepuc, Edifício Cardeal Leme - Wireless ultrasonic energy and data transmission through fluid and metallic
layers, por Victor Lopes Takahashi, candidato ao título de mestre em Engenharia Mecânica.
Área de Concentração: Petróleo e Energia. Orientador: professor Arthur Martins Barbosa Braga. • Quarta-feira, 11, 16h, miniauditório do RDC - Análise de estabilidade 3D em taludes
de rocha de grande altura em minas a céu aberto, por Jorge Gomez Soto, candidato ao
título de Mestre em Engenharia Civil. Área de Concentração: Geotecnia. Orientador: professor
Celso Romanel. • Sábado, 14, 15h, sala 102-K - “Tchau, querida!” - O enquadramento
noticioso na cobertura do impeachment da primeira mulher na presidência do Brasil,
por Barbara Miranda Secco Ferreira, candidata ao título de mestre em Comunicação. Área de
Concentração: Comunicação Social. Orientador: professor Leonel Azevedo de Aguiar.

Teses de Doutorado
• Segunda-feira, 9, 9h, sala 582-L - Destrinchando a Etologia: do estudo biológico do
comportamento animal ao ato de apreensão das diferentes alteridades animais em seus
“mundos-próprios”, por Carolina Alves D. Almeida, candidata ao título de doutor em Filosofia.
Área de Concentração: Filosofia. Orientador: professora Déborah Danowski. • Segunda-feira,
9, 10h, sala 014-I - The impact of strategic alliances and internal knowledge sources in the
manufacturing firms’ innovation and in their financial performance: A comparison between
Brazil and Europe, por Fabio de Oliveira Paula, candidato ao título de doutor em Administração
de Empresas. Área de Concentração: Estratégia. Orientador: professor Jorge Ferreira da Silva.

Resultado CIPA
O resultado da apuração da eleição da CIPA PUC-Rio para exercício 2017-2018 é o seguinte: 1º lugar: Jorge Gomes da Silva,
336 votos – RDC; 2º lugar: Lincoln L. A. Rodrigues, 317 votos
– GRH; 3º lugar: Paulo Fernando Costa, 248 votos – Departamento de Artes & Design; 4º lugar: Sandra E. G. Parintins,
223 votos – Departamento de Educação; 5º lugar: Edir. A. de
Souza, 153 votos – Prefeitura do Campus; 6º lugar: Vanilson
C. de Araújo, 138 votos – RDC; 7º lugar: Reginaldo A. Moreira,
137 votos – Prefeitura do Campus; 8º lugar: Amarildo Abrantes,
133 votos – CCPE; 9º lugar: Wellington F. S. Ferreira, 100 votos
– Prefeitura do Campus. Os eleitos passarão por treinamento do
dia 16 ao 20, e tomarão posse no dia 31.

Restaurante PUC-Rio (Bandejão)
Segunda-feira, 9 – Acelga, pepino com cenoura ralada, legumes
(jardineira) e molho de alho. Bife ao molho sugo com manjericão,
iscas de frango à milanesa, creme de milho e feijão carioca. Torta
de cebola, beterraba cozida e arroz integral. Iscas de porco e
farofa simples. Rondelli quatro queijos ao molho de tomate com
ervas ou branco. Melancia ou doce de abóbora. Suco diet de
laranja, suco de limão, de framboesa ou mate.
Terça-feira, 10 – Chicória, beterraba ralada, cenoura cozida e
molho parmesão. Almôndegas de carne ao molho, filé de coxa
grelhado ao molho verniz, espaguete e feijão preto. Quibe de abóbora, purê de ervilha e arroz integral. Salsichão e farofa simples.
Ravióli de quatro queijos ao molho sugo ou branco. Maçã ou bolo
de abacaxi com leite condensado. Suco diet de abacaxi, suco de
manga, guaraná ou mate.
Quarta-feira, 11 – Mix de alface, tomate com manjericão, quiabo
e molho de cebola. Strogonoff de carne, filé de frango grelhado, batata sauté e feijão preto. Quiche de alho-poró, couve-flor
e arroz integral à primavera. Linguiça calabresa e farofa simples.
Espaguete ao molho vermelho com frango ou quatro queijos. Melão ou cocada branca. Suco diet de maracujá, suco de uva, 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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INSTRUÇÃO ESPECIAL – Vice-Reitoria para Assuntos Comunitários / 2017
Regulamentação das Eleições para os Órgãos de Representação Estudantil

O Vice-Reitor para Assuntos Comunitários da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio),
no exercício de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a realização das
eleições para os órgãos de representação estudantil.
RESOLVE:
1. Esta instrução regulamenta a realização das eleições para as diretorias
do Diretório Central dos Estudantes (DCE), dos Centros Acadêmicos, da
Associação de Pós-Graduação e Comissão Própria de Avaliação;
2. São eleitores todos os alunos regularmente matriculados nos cursos
de Graduação e Pós-Graduação conforme relação nominal fornecida pela
Universidade, e desde que não estejam cumprindo qualquer penalidade
disciplinar;
2.1. Os alunos deverão votar nos cursos em que estão matriculados, conforme listagem oficial fornecida pela Universidade. Alunos em processo
de transferência deverão votar em seus cursos de origem;
3. Será considerada eleita, para a diretoria de cada entidade, a chapa
que obtiver a maioria simples dos votos, desconsiderados os votos em
branco e os nulos;
4. A coordenação do processo eleitoral ficará a cargo de uma Comissão
Eleitoral constituída por membros dos Corpos Docente e Discente da
PUC-Rio, designados por ato específico do Vice-Reitor para Assuntos
Comunitários.
5. Compete à Comissão Eleitoral praticar todos os atos necessários para
a coordenação do processo eleitoral, especialmente:
a) homologação do registro das chapas concorrentes;
b) designação dos membros das mesas receptoras;
c) credenciamento dos fiscais indicados pelas chapas concorrentes;
d) supervisão da apuração dos votos;
e) conhecimento e julgamento dos recursos;
f) proclamação dos resultados e lavratura das respectivas atas;
g) decidir sobre impugnações e representações eventualmente
apresentadas pelos interessados;
h) zelar pela manutenção da boa ordem durante o processo eleitoral.
6. Das inscrições, impugnações, recursos e propaganda.
6.1. Da inscrição das chapas.
6.1.1. São condições de elegibilidade:
a) os candidatos a representantes dos Centros Acadêmicos devem
ser alunos regularmente matriculados nas suas respectivas unidades;
b) os candidatos a representantes do DCE e da Associação de
Pós-Graduação devem ser alunos regularmente matriculados em
quaisquer unidades;
c) Para a Comissão Própria de Avaliação somente poderão se
candidatar alunos dos cursos de graduação.
6.1.2. As chapas devem indicar os cinco alunos que serão juridicamente
responsáveis perante os Órgãos da Universidade; se tal nomeação não for
feita, serão considerados responsáveis os cinco primeiros listados.
6.3. Da propaganda eleitoral.
a) A propaganda eleitoral nas mídias eletrônicas será realizada de

06 a 28 de novembro do corrente ano e no Campus será realizada
de 13 a 28 de novembro, alicerçada nos princípios éticos mais
elevados, no respeito à dignidade dos colegas e na boa imagem
da Instituição.
b) Será permitida a utilização de meios de propaganda, desde que
comprovados os devidos gastos, após a realização do pleito, à
Co missão Eleitoral, sob pena de impugnação da chapa que não
apresentar prestação de contas.
c) No dia do pleito, a propaganda será tolerada, desde que realizada com uma distância de 20 metros do local das eleições.
6.4. Dos recursos e impugnações.
a) Os recursos serão interpostos durante o período do pleito, por
escrito, devendo ser julgados antes do início da apuração, contendo
a descrição do fato a ser impugnado.
b) As impugnações interpostas durante a apuração serão julgadas
após o término de contagem dos votos e antes da proclamação
dos resultados.
c) Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Vice-Reitor para Assuntos Comunitários, interposto no prazo de 24 horas,
a contar da data da publicação da decisão.
d) Os recursos não terão efeito suspensivo.
7. Do calendário das eleições.
7.1. As eleições obedecerão ao seguinte calendário:
a) O registro das chapas concorrentes será de 23 outubro a 01
de novembro de 2017, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às
17:30h, na Vice-Reitoria Comunitária;
b) As votações acontecerão nos dias 29 e 30 de novembro de 2017,
das 9:00h às 22:00h, no Pilotis da Universidade – Prédio da Amizade.
7.2. As eleições dos departamentos que não têm cursos noturnos terminarão às 20:00h, com o fechamento das urnas
7.3. Da apuração.
a) Será realizada dia 30 de novembro de 2017, após o término
das eleições.
8. Das mesas receptoras.
8.1. As mesas receptoras funcionarão também como juntas apuradoras.
9. Proclamação dos resultados e posse dos eleitos.
9.1. Proclamados os resultados e lavrada a respectiva Ata, a VRC marcará
a cerimônia de posse dos eleitos, cujos mandatos terão duração de 1
(um) ano, a contar da data da posse.
10. Os casos omissos serão julgados pela Comissão Eleitoral, que aplicará, no que couber, o Código Eleitoral.
11. Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação no informativo PUC URGENTE, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017

Professor Augusto Luiz D. L. Sampaio
Vice-Reitor para Assuntos Comunitários
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