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Eleições Estudantis

23 a 29 de outubro de 2017

Doação de Sangue

O prazo para inscrição das chapas que concorrerão às eleições
estudantis vai desta segunda-feira, 23, até o dia 1º de novembro,
das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, na Vice- Reitoria Comunitária. Entre os dias 6 e 28 de novembro, as chapas poderão fazer
as campanhas em mídias digitais e, a partir do dia 13, no campus. As eleições para o Diretório Central dos Estudantes (DCE),
os Centros Acadêmicos, a Associação de Pós-Graduação e Comissão Própria de Avaliação serão nos dias 29 e 30 de novembro, nos pilotis do Edifício da Amizade.
A Coordenação de Atividades Comunitárias e Culturais da PUC-Rio organiza
uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio. A coleta
será na quarta-feira, 25, a partir das 9h30, no Salão da Pastoral. Os pré-requisitos básicos são: ter entre 18 e 65 anos, boa saúde, não ter ingerido
bebida alcoólica nas últimas 12 horas e pesar acima de 50kg. É necessário
ainda apresentar um documento de identidade original e com foto.

Cerimônias de Formatura 2017.2

CineLetras

As Cerimônias de Formatura da PUC-Rio de 2017.2 serão 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.

Charles Chaplin
divulgação

O Cinema da Tarde exibirá o
filme Chaplin (1992), do
diretor Richard Attenborough. Realizada pela Associação dos Antigos Alunos, a
sessão será no auditório do
IAG na sexta-feira, 27,
às 14h, com
entrada franca.

O CineLetras exibirá na terça-feira, 24, o filme O Estranho que nós amamos (2017), de Sofia Coppola, às 18h. No fim da sessão, haverá um
bate-papo com os espectadores. O CineLetras ocorre no miniauditório
Cleonice Berardinelli, no 4º andar do Edifício Padre Leonel Franca. Mais
informações na página do Facebook fb.com/CineLetrasPUC.

► Intercâmbio
Prazo de Renovação
O prazo para solicitar a renovação, ampliação do visto e/ou confirmação
de matrícula para o primeiro semestre de 2018.1 vai até quarta-feira, 25.
O estudante tem que se apresentar na Coordenação Central de Cooperação Internacional (CCCI) para assinatura do requerimento.
Os alunos que enviaram aplicação para um ano devem comparecer à
CCCI para assinar o requerimento de renovação. O aluno que não assinar
o documento não terá a matrícula renovada para o semestre 2018.1.
Cancelamento de Disciplina
Vai até o dia 6 de novembro o prazo para estudantes internacionais de
intercâmbio cancelarem a disciplina pelo PUC Online.

▼ Vice-Reitoria Comunitária
FIES – Vagas Remanescentes 2017.2:
O aluno interessado em participar do processo seletivo do FIES deve consultar o edital n°85 de 4 de setembro de 2017 para obter informações
com relação aos critérios, prazos e procedimentos de vagas remanescentes. Mais informações: fiesselecao.mec.gov.br
FIES – Aditamento 2017.2
Os beneficiários do FIES que ainda não aprovaram o aditamento 2017.2
no SisFies deverão ficar atentos quanto ao prazo e aos procedimentos.
Após a aprovação, o estudante deve retirar o DRM, com urgência, no guichê do FIES. O aluno que não concluir o aditamento no prazo estipulado
pelo MEC terá o benefício retirado, retroagindo ao início do semestre.
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Cursos de Extensão

Centro Loyola de Fé e Cultura

Minicurso de logística Humanitária e Gestão de Operações de
Desastre – Início: 18 de novembro. Aulas: sábados, das 9h às
18h. Unidade: Centro. Inscrições: até 10 de novembro.

Escola de Espiritualidade: A Pedagogia dos Exercícios Espirituais de
Santo Inácio – Data: 18 de novembro, das 8h30 às 18h. Inscrições: R$
150 e R$ 75 para alunos de graduação da PUC-Rio (informar o nome completo e o número de matrícula no campo “mensagem” no ato da inscrição).

Excel Avançado – Início: 7 de novembro. Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h às 22h. Unidade: Gávea. Inscrições: até 31
de outubro.
Agricultura Urbana: Princípios e técnicas de agrofloresta em
diferentes escalas na cidade – Início: 28 de novembro. Aulas:
terças e quintas-feiras, das 19h às 22h. Unidade: Gávea. Inscrições: até 21 de novembro.
A subjetivação no trabalho: Saúde e Sofrimento – Início: 21
de novembro. Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h às 22h.
Unidade: Gávea. Inscrições: até 14 de novembro.
Fisioterapia Forense e Perícias Judiciais – Início: 11 de novembro. Aulas: sábados, das 9h às 17h. Unidade: Centro. Inscrições: até 3 de novembro.
Informações: www.cce.puc-rio.br.

Direito em Movimento
Nesta segunda, 23, na quarta,
25, e na sexta-feira, 27, haverá
um ciclo de debates sobre o tema
Direito em Movimento – Reforma
Trabalhista, Visões e Perspectivas. Os encontros serão no auditório B6, no 6º andar da Ala Frings, das 11h às 13h na segunda e
na sexta-feira, e das 9h às 11h na
quarta-feira. Na abertura, haverá uma palestra com o professor
Gabriel Ulyssea, do Departamento
de Economia, e com o deputado
federal Wadih Damous (PT-RJ).

Atividades da Igreja
As missas da Igreja do Sagrado
Coração de Jesus ocorrem de
segunda a sexta-feira, às 8h15
e às 12h. Os atendimentos para
confissões são às quintas-feiras,
das 8h45 às 10h45. O aconselhamento com o reitor da Igreja,
padre Alexandre Paciolli, ocorre
de segunda a quarta-feira e deve
ser previamente agendado na secretaria. O Programa de Liderança
Católica é às segundas, às 14h,
terças, às 13h, e sextas-feiras, às
11h. Informações: 3527-1350.

Cine Odeon
14h (exceto segunda-feira, 23) e 20h15 (somente terça, 24, e
quarta-feira, 25) – Entre Irmãs (2017). Brasil. Drama. 16 anos.
17h10 (somente terça, 24, e quarta-feira, 25) – Blade Runner 2049
(2017). Estados Unidos. Ficção científica, suspense. 14 anos.
Preços:
Terça a quinta-feira: R$ 28 (inteira) e R$ 14 (meia). Sexta, sábado, domingo e feriado: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).
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Retiro Inaciano para Professores do Ensino Superior e Médio – Data:
19 de novembro, das 8h30 às 18h. Inscrições: R$ 70. Este valor inclui as
refeições e o material a ser utilizado durante o retiro.
Retiro de Finados: Perdas e Luto – Data: 28 de outubro, das 8h30 às 18h.
Inscrições: R$ 80.
Local: Centro Loyola de Fé e Cultura.
Inscrições e informações: www.centroloyola.puc-rio.br.

Importância das Redes Sociais
O IV Ciclo de Oficinas do Núcleo
de Orientação e Atendimento Psicopedagógico (NOAP) promove o
encontro Redes Sociais, Problemas, Prazeres e Aprendizagens no
dia 30. O objetivo é debater sobre
a importância das redes sociais,
assinalar os pontos positivos e
negativos para a aprendizagem,
socialização e qualidade de vida. A
discussão será no NOAP, localizado no térreo do Edifício Padre Leonel Franca, embaixo do Restaurante Couve-Flor, das 11h às 13h. A
inscrição deve ser feita no NOAP.
As vagas são limitadas.
Neuropsicologia Clínica
Estão abertas as inscrições para a
VII Mostra Carioca de Neuropsicologia Clínica, que será em maio de
2018, no Auditório Padre José de
Anchieta. As inscrições devem ser
feitas pelo site goo.gl/FgBTKh.
Kenny TV
O processo seletivo para a televisão da Atlética de Artes e Comunicação, Kenny TV, está aberto. O
projeto está sendo desenvolvido
em parceria com a Pastoral Universitária e a Agência.com. As inscrições devem ser feitas por um
formulário que pode ser acessado
em goo.gl/rqjmeY.

Excel 2013
Estão abertas as inscrições para
o curso de Excel 2013 do RDC no
mês de outubro. O curso custa R$
127, e os interessados devem ir
à secretaria do RDC, no 3° andar,
com a carteira de identificação
da PUC, nos horários das 10h às
11h30 e das 13h30 às 17h.
Curso de PowerPoint
As inscrições para o curso de
Power Point do Programa de Desenvolvimento da Gerência de Recurso Humanos estão abertas. Os
interessados devem enviar a ficha
de inscrição, em anexo, pelo protocolo goo.gl/zqCxha. Só serão aceitas fichas devidamente assinadas
e com o carimbo do responsável.
Palestra estabilidade estática
O Departamento de Matemática
realizará a palestra The Black-Scholes model for option pricing
led to a tremendous development
of trading of financial instruments
in stock exchanges na quinta-feira, 26, às 16h, na sala 856-L.
O professor José Ferreira Alves,
da Universidade do Porto, será o
palestrante. Serão apresentados
alguns resultados sobre estabilidade e instabilidade estática de
certas famílias de transformações
quadráticas unidimensionais.

Entrevista: Luiz Léo e Camila Lassance

Mercado do esporte em debate na Universidade
A III Semana de Marketing Espor tivo ocorre na terça, 24, e na quinta-feira, 26, das 9h30 às 12h30, na sala 102-K. Promovido pelos
alunos da disciplina de Marketing Espor tivo, do Depar tamento de
Comunicação Social, o encontro será composto por painéis sobre

espor te como plataforma de interesses comerciais e os desafios
da promoção do espor te como negócio. O professor da disciplina
Luiz Léo e a aluna Camila Lassance, uma das colaboradoras para o
projeto, dão detalhes da programação.

Natália Oliveira
Isabella Lacerda

Qual é objetivo da III Semana de
Marketing Esportivo?
Luiz Léo: A semana é uma espécie de laboratório de exercício para os alunos coordenado
por mim. Eu os divido em três
áreas: produção, comunicação
e comercial, com o objetivo de
trazer profissionais de esporte
para dentro da Universidade e
compartilhar informações. Além
disso, quero possibilitar para eles
uma experiência de mercado, ou
seja, como lidar com profissionais para entregar um produto
final. Nesse caso, o produto é
montar um painel esportivo ainda não explorado pela mídia e de
interesse de alguém interessado
em esporte dentro da PUC-Rio.
Como será a programação da semana?
Léo: A programação desta edição está diferente e mais compacta. Serão apenas dois painéis
de discussão com profissionais
de fora. No dia 24, vamos ouvir
executivos de agências de marketing esportivo, mediado pela
repórter Monique Cardone, do
SporTV, para entender os desafios
de gerar recursos para dentro do
universo esportivo. Já no dia 26,
mediado pelo comentarista Getúlio Vargas, do Esporte Interativo,
vamos trazer personalidades do
esporte, como os jogadores de
basquete Carlos Monteiro e Ricardo Trade, e de rugby Agustin
Danza, para saber como usam o
marketing para se beneficiarem
dentro do cenário esportivo.
Camila Lassance: Em cada dia teremos convidados e mediadores,
pela primeira vez jornalistas e não
professores, inseridos no mercado esportivo. Apesar de ser um
painel voltado para o mercado, a
intenção é fazer um debate informal para que os alunos se sintam
à vontade para trocar informações
com os profissionais.

A quem o encontro é destinado?
Léo: Os convidados falarão das
próprias noções de marketing,
e a proposta é trocar informações. O encontro é para quem é
entusiasmado por esporte, como
alunos, profissionais em início de
carreira e interessados na temática esportiva.
Qual é o papel dos alunos na realização do encontro?
Camila: O professor deixa bem
claro que é algo feito pelos alunos e para os alunos. Para mim,
é colocar em prática o que apren-

demos durante as aulas e adquirir
mais conhecimento.
Léo: Eu coloco os alunos para
divulgarem o encontro dentro das
redes sociais, como Facebook e
Instagram, porque marketing é ligado à mídia. Auxilio os alunos a
recepcionar e negociar com um
profissional por e-mail ou pessoalmente e como fazer a infraestrutura do debate, por exemplo, verificar qual é o melhor espaço físico.
Como o encontro pode aproximar
a Universidade com o mercado?
Camila: Eu sentia falta de es-

tar em contato com o mercado,
sempre gostei de me envolver
nas atividades dentro da Universidade, e a disciplina Marketing
Esportivo fez com que eu entrasse em contato com profissionais.
Eu consegui fazer uma parceria
financeira com uma rede de academias a partir de uma amiga que
trabalha na direção de arte. Pedi
o contato da área de marketing e
eles se interessaram pelo projeto.
O professor Luiz Léo me auxiliou
no contato com os profissionais e
é algo que vou levar para a minha
vida profissional.
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Discussão sobre Previdência

Arte e a Hipótese Comunista

Longevidade e Previdência no Brasil é o tema da palestra que
será realizada na terça-feira, 24, às 19h, no Auditório Padre José
de Anchieta. Organizado pela Associação dos Antigos Alunos em
parceria com o IAG, o encontro faz parte da série Diálogos e terá
a participação do professor José Márcio Camargo, do Departamento de Economia. As inscrições devem ser feitas pelo site bit.
ly/DialogoJoseMarcioCamargo.

Psicologia Jurídica
Estão abertas as inscrições para a
II Jornada do Curso de Especialização em Psicologia Jurídica que
ocorrerá no auditório do IAG, dia 2
de dezembro, das 8h30 às 16h30.
O valor da inscrição é de R$ 30
para estudantes e R$ 60 para profissionais. Mais informações em
goo.gl/eS9eTv.

Mostras e Debates
Na sexta-feira, 27, haverá a primeira
sessão do projeto Novos Realizadores do Cinema Contemporâneo –
Mostra e Debate, na sala 102-K, às
9h. Estarão presentes os Irmãos Carvalho, Yasmin Thainá e os produtores
dos curtas da produtora Epiderme,
Raquel Monteiro, Mario Celso Neto,
Thaysa Paulo e Marta Lopes. Todos
são ex-alunos e alunos da PUC-Rio.

Moral, Ética e Educação
O tema A moral, a Ética e a Educação Popular em Espaços Formais
e Não-formais será abordado em
um seminário organizado pelo
Núcleo de Educação de Jovens e
Adultos (NEAd). O encontro será
na quarta-feira, 25, às 18h, no Espaço Leandro Konder, no Auditório
Padre José de Anchieta.

Jornalismo Construtivo
A palestra Jornalismo Construtivo
na Era da Sustentabilidade será na
sexta-feira, 27, das 9h às 11h e das
11h às 13h, na 101-K. O encontro
terá participação da jornalista Ana
Luiza Prudente, que atuou como
apresentadora em diferentes mídias
durante os 28 anos de profissão.

Avaliação do EMA
O período de avaliação do Escritório Modelo de Advocacia
(EMA) começa nesta segunda-feira, 23, e termina no dia 31,
para os alunos de Graduação em
Direito matriculados em Estágio
Supervisionado. Mais informações: goo.gl/G1DNhA

Café Profissional
O Instituto de Relações Internacionais (IRI) realiza a 2ª edição
do Café Profissional no dia 7 de
novembro, às 17h. O bate-papo,
conduzido pelo professor Ricardo
Oliveira, do IRI, terá um grupo de
profissionais que vai responder dúvidas sobre o mercado de trabalho.

Propriedade Intelectual
O consultor Helder Galvão, do coletivo de advogados Nós8, fará uma palestra cujo tema será Propriedade Intelectual – Proteção de ativos intangíveis: Da ideação à pivotagem no nosso auditório. Durante o encontro,
será discutida a importância da proteção de direitos de propriedade intelectual para empreendedores que inovam. O debate será nesta segunda-feira, 23, no auditório do Instituto Gênesis, às 10h.
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Em comemoração do centenário da Revolução Russa será
realizado o colóquio Arte e a Hipótese Comunista, no dia 30. O
encontro, que começa às 9h, no Auditório Padre José de Anchieta,
buscará examinar as relações entre arte e política.
Mais informações e programação no site goo.gl/WqqsXx.

Dissertações de Mestrado
• Segunda-feira, 23, 10h, sala 401-1-L - Classificação dos mecanismos
subjacentes a arritmias cardíacas por redes de aprendizado profundo,
por Jorge Raúl Pérez Arredondo, candidato ao título de Mestre em Engenharia Elétrica. Área de concentração: Métodos de Apoio à Decisão.
Orientador: professor Ricardo Tanscheit.
• Segunda-feira, 23, 16h, sala 308-L - Uma implementação em elementos de contorno para problemas de mecânica da fratura usando
funções generalizadas de Westergaard, por Marilene Lobato Cardoso,
candidata ao título de Mestre em Engenharia Civil. Área de concentração:
Estruturas. Orientador: professor Ney Augusto Dumont.
• Terça-feira, 24, 10h30, sala 511-RDC - Uma ferramenta de realidade
virtual para a introdução à programação e pensamento computacional
para jovens, por Herminio Paucar Curasma, candidato ao título de Mestre
em Informática. Área de concentração: Computação Gráfica. Orientador:
professor Alberto Barbosa Raposo.
• Terça-feira, 24, 16h, sala 950-L - Modelo de programação linear
para alocar recursos em vias e hospitais em caso de desastres, por
Guido Maculan, candidato ao título de Mestre em Logística (opção profissional). Área de concentração: Sem especificação. Orientador: professora Adriana Leiras.
• Quinta-feira, 26, 14h, auditório IRI2 - The politics of displacement:
Development-induced displacees in Brazil, por Carolina Salles Abelha
Futuro, candidata ao título de Mestre em Relações Internacionais. Área
de concentração: Política Internacional. Orientador: professor James
Matthew Davies.
• Sexta-feira, 27, 11h, sala do mestrado, 7º andar - Ala Frings - O dano
moral como lesão ao princípio constitucional da dignidade humana.
Perspectiva comparada entre os sistemas cubano e brasileiro, por Yaimara Pérez Alvarez, candidata ao título de Mestre em Ciências Jurídicas.
Área de concentração: Teoria do Estado e Direito Constitucional. Orientador: professora Caitlin Sampaio Mulholland.

Inscrições para Mestrado
As inscrições para o curso de
Mestrado Profissional em Análise e Gestão de Políticas Internacionais do IRI estão abertas
até dia 8 de dezembro. As áreas
de concentração são Resolução de Conflitos Internacionais
e Cooperação Internacional para
o Desenvolvimento. Podem se
candidatar às vagas bacharéis ou
licenciados de Ciências Sociais e
Humanas. Mais informações em
goo.gl/9uA8Ru.

Nivelamento de Inglês
Estão abertas as inscrições para o
teste escrito de nivelamento do curso de inglês do Programa de Desenvolvimento para Funcionários.
Há duas datas para a prova: sexta-feira, 27, às 11h, na sala 105-K,
ou segunda-feira, 30, às 13h, na
sala 401-F. O responsável pelo
departamento deverá enviar um e-mail para pgonzalez@puc-rio.br
até terça-feira, 24, com o nome do
professor ou funcionário. Informações: 3537-1967 (Patrícia).

Teses de Doutorado
• Quarta-feira, 25, 16h, sala 649-L - Extreme Value Statistics of Random Normal Matrices, por Rouhollah Ebrahimi, candidato ao título de
Doutor em Ciências – Física. Área de concentração: Física das Partículas
Elementares e Campos. Orientador: professor Hiroshi Nunokawa.
• Quinta-feira, 26, 9h30, sala 511-RDC - Detecção Automática de Áreas
construídas em imagens do Google Earth, por Cassio Freitas Pereira De
Almeida, candidato ao título de Doutor em Ciências – Informática. Área de
concentração: Otimização e Raciocínio Automático. Orientador: professor
Hélio Côrtes Vieira Lopes.

Especialização em Psicoterapia
O Departamento de Psicologia organiza a IX Jornada do Curso de Especialização em Psicoterapia de Família e Casal – Sexualidade e Conflito na
Clínica com Famílias e Casais, que ocorrerá no sábado, 28. As inscrições
podem ser feitas pelo site goo.gl/eZNFy3 até quarta-feira, 25. As palestras
ocorrerão das 9h às 17h, no auditório do IAG. Informações: goo.gl/HJdxnd.

Restaurante PUC-Rio (Bandejão)
Segunda-feira, 23 – Acelga, pepino, berinjela assada com melão e molho de mostarda. Carne moída, filé de frango grelhado,
purê de batatas e feijão preto. Abobrinha recheada com queijo,
repolho com milho e arroz integral. Iscas de carne e farofa simples. Ravióli de frango ao molho de tomate com ervas ou branco.
Tangerina ou doce de abóbora. Suco diet de laranja, suco de uva,
de abacaxi e mate.
Terça-feira, 24 – Chicória, beterraba ralada, cenoura baby e molho à campanha. Silveirinha de frango, bife copa lombo assado
ao molho de ervas, couve na manteiga com bacon e feijão preto. Suflê de legumes, brócolis e arroz integral. Linguiça mista e
farofa simples. Talharim ao molho bolonhesa ou quatro queijos.
Melancia ou bolo gelado de laranja. Suco diet de abacaxi, suco de
manga, guaraná e mate.
Quarta-feira, 25 – Mix de folhas, tomate, couve-flor e molho de
ervas. Torta de frango, bife ao alho, brócolis e feijão preto. Lentilha com cebola dourada, berinjela ao forno e arroz integral. Bife
de porco e farofa simples. Rondelli quatro queijos ao molho sugo
ou branco com ervas finas. Mamão ou pudim de baunilha. Suco
diet de maracujá, suco de limão, de abacaxi e mate.
Quinta-feira, 26 – Alface crespa, chuchu cozido, cenoura ralada e
molho de limão. Strogonoff de frango, peixe no fubá, batata sauté e
feijão preto. Almôndegas de soja, vagem ao vapor e arroz integral.
Hambúrguer misto e farofa simples. Canelone de frios ao molho
sugo com orégano ou branco com ervilha. Maçã ou gelatina de
abacaxi. Suco diet de tangerina, suco de laranja, guaraná e mate.
Sexta-feira, 27 – Mix de folhas, repolho bicolor, abóbora e molho
rosé. Omelete misto, filé de coxa assada, cenoura cubo e feijão carioca. Lasanha vegetariana de abobrinha, couve-flor com cenoura
e arroz integral. Coração de frango e farofa simples. Espaguete ao
molho calabresa ou parisiense. Banana ou cocada morena cremosa. Suco diet de uva, suco de limão, de framboesa 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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