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Doação de Cestas de Natal

Coral Completa 50 anos

A Cultura Religiosa (CRE) e a Pastoral Universitária organizam
campanha de doação de alimentos não perecíveis para a cesta de
natal dos funcionários terceirizados da PUC. A arrecadação iniciará
na terça-feira, 21, e vai até o dia 11 de dezembro, nos postos de
coleta localizados nos pilotis da Ala Kennedy, do Edifício Cardeal
Leme e na Pastoral. Os interessados podem doar arroz, feijão,
café, panetone, açúcar, macarrão, óleo e farinha.

Em homenagem aos 50 anos do Coral da PUC-Rio, o 35º Encontro de Corais será sábado, 25, às 18h, no Centro Cultural Luiz
Severiano Ribeiro, na Cinelândia. O objetivo é criar o intercâmbio
entre coristas e regentes, divulgar e incentivar a prática da música de coral. Vão se apresentar o Coral da PUC-Rio, Coral São
Vicente a Cappella, Grupo Vocal Rio Antigo e Grupo Vocal Boca
que Usa. A apresentação é gratuita.

Lançamentos de Livros
Pílulas Espirituais
O presidente da Mantenedora da PUC-Rio, padre Pedro Magalhães Guimarães Ferreira, S.J.,
lançará o livro Pílulas Espirituais na quarta-feira,
22, às 18h, no Salão da Pastoral, no subsolo da
Igreja do Sagrado Coração de Jesus. A obra é
uma parceria entre a Editora PUC-Rio e a Editora Reflexão e reúne mais de 400 frases distribuídas por 20 temas traduzidas de outras línguas
como latim, espanhol, francês, inglês e alemão.

Posse Novo Diretor de Engenharia
Na quinta-feira, 23, às 11h, na sala do Conselho Universitário, o professor Nei Dumont toma posse como o novo diretor do Departamento de
Engenharia Civil.

Nossa Senhora das Graças

Sobre Rochas
O professor Marcelo Motta, do Departamento de Geografia e Meio
Ambiente, lança na quarta-feira, 22, às 19h, o livro Sobre Rochas. A
publicação reúne as fotografias e roteiros do programa apresentado
pelo professor no canal Mais Globosat. A pesquisa desenvolvida para
os episódios está disponível no livro editado pela Andrea Jakobsson
Estúdio. O lançamento será no Anfiteatro Junito Brandão e terá palestra do autor.
O Ser Humano e Deus
O lançamento do livro O ser humano e Deus nas teologias de Karl Rahner
e Paul Tillich, de Victor Siqueira Santos, vai ser na terça-feira, 21. A obra
tem o prefácio da professora Maria Clara Bingemer, do Departamento de
Teologia. A apresentação do livro vai ser na Cátedra Carlo Maria Martini,
do Decanato do CTCH, na sala 501/8-L, às 10h30.

Cerimônias de Formatura 2017.2
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; 20h30: Administração.

Duas missas em honra à Nossa Senhora das Graças serão
celebradas pelo reitor da Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
padre Alexandre Paciolli, no dia 27. A primeira será às 8h15 e
a segunda, às 12h. Haverá distribuição de medalhas.

▼ 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 3527-1356. As condições de negociação
estão no site da Universidade www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos.
CBA - Atualização de cadastro no SGU/SAU: Alunos com bolsa Filantrópica, PUC e ProUni, devem manter o telefone atualizado no SGU e o
e-mail atualizado no SAU www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas. Estes
canais são indispensáveis para comunicação com a Coordenação.
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Pós-doutorado CTC

Excel 2013

O CTC oferece uma bolsa de pós-doutorado em Engenharia Industrial pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) / CAPES. Os interessados devem enviar os documentos solicitados
para o e-mail teti@puc-rio.br, com o assunto PNPD. As inscrições vão até o dia 1º de dezembro, e a seleção será feita pela Comissão de Pós-Graduação do departamento. Mais informações:
teti@puc-rio.br ou cyrino@puc-rio.br.

O curso de Excel 2013 do RDC está com inscrições abertas. Os
interessados devem apresentar a carteirinha de identificação da
PUC-Rio, na secretaria do RDC das 10h às 11h30 ou das 13h30
às 17h. O valor do curso é R$ 127.

Reputação de Empresas
Na sexta-feira, 24, a disciplina
Comunicação Corporativa oferece
duas palestras com o tema Reputação de Empresas. A primeira será
às 9h, com a diretora executiva e
de mídia da Nós da Comunicação,
Jaíra Reis. O segundo encontro começa às 11h, com a presença do
gerente de branding, propaganda
e mídia da Petrobras, Eraldo Carneiro. As palestras, ministradas na
101-K, serão abertas ao público.
Seminário de EDP
Realizado pelo Departamento de Matemática, o seminário EDP terá como
tema On existence and concentration
of solutions to a class of quasilinear
problems involving the 1 – Laplace
operator. O encontro será na quarta-feira, 22, às 17h, na sala 856-L. O
professor Marcos T. O. Pimentel, da
UNESP, será o palestrante.

Prática Exploratória
O 18º Encontro Anual de Prática Exploratória será realizado na
sexta-feira, 24, das 8h às 16h, no
Espaço Dom Luciano Mendes (antigo salão da Pastoral). Haverá oficinas e debates com o tema Prática Exploratória (des)temperando
a sala de aula. A inscrição custa
R$ 15 e deve ser feita pelo e-mail
epcenterio@gmail.com.
Encontro Pibid
O V Encontro Institucional do
Pibid/PUC-Rio será realizado nos
dias 28, das 9h às 18h, e 29, das
13h às 18h, no auditório do RDC.
A atividade comemora o aniversário de cinco anos do programa na
Universidade e terá como tema Integração e Renovação na Formação
de Professores. As inscrições são
gratuitas e devem ser feitas pelo site
goo.gl/forms/ts3S8kOfmrOzhbbq1.

Cursos de Extensão
Palestra Diretivas Antecipadas de Vontade em Oncologia: discussões éticas – Data: 7 de dezembro. Unidade: Gávea. Inscrições: até 5 de dezembro.
Excel Avançado – Início: 6 de janeiro. Aulas: sábados, das 8h às 13h.
Unidade: Gávea. Inscrições: até 29 de dezembro.
Estamparia: O Surface Design na Área Têxtil – Início: 9 de janeiro. Aulas: terças e quintas-feiras, das 8h às 12h. Unidade: Gávea. Inscrições:
até 3 de janeiro.
Técnica de Tradução para Dublagem – Início: 3 de março. Aulas: sábados, das 8h30 às 14h. Unidade: Centro. Inscrições: até 23 de fevereiro.
Informações: www.cce.puc-rio.br.
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Gerenciamento de Projetos
O IAG, em parceria com o Project
Management Institute Rio de Janeiro (PMI), organizará o I UNIVERSIDIA PMI Rio e IAG PUC-Rio, agenda
de palestras sobre Gerenciamento
de Projetos para alunos de graduação. O encontro será no dia 27,
das 14h30 às 21h15, no auditório
do IAG. Inscrições devem ser feitas
até quinta-feira, 23, pelo site goo.gl/
a5nU8r. A entrada é gratuita.
Estágio no NIMA
O Núcleo Interdisciplinar de Meio
Ambiente (NIMA) está com vagas
abertas para estágio em Design,
Jornalismo, Publicidade e Geoprocessamento. O processo seletivo
ocorre em novembro, e o início do
estágio será em 2018.1. Interessados devem mandar o currículo e
o espelho do histórico para nima.
assessoria@gmail.com.

Seminário Neurociência
No dia 7 de dezembro, o Departamento de Psicologia promove o II
Seminário Neurociência do Cotidiano, com o tema Cérebro e Comportamento. O encontro ocorrerá no
auditório do RDC, às 11h. Alunos
da graduação pagam R$ 20, e alunos da pós-graduação e visitantes,
R$ 30. Inscrições: goo.gl/ymiyqE.
Natividades
Entre os dias 11 e 15 de dezembro
ocorrerá Natividades – Arte e Cultura PUC-Rio. Será uma semana
com diversas atividades artísticas
relacionadas ao Natal nos pilotis
da Ala Kennedy. Natividades é organizada por um grupo de professores, entre eles Maria de Lourdes
Sette, do Departamento de Letras,
Monica Saddi, do Departamento
de Design, e Jesus Landeira, do
Departamento de Psicologia.

Cine Odeon
15h50 (somente quarta-feira, 22) – Uma Razão para Viver
(2017). Reino Unido. Drama, romance. 12 anos.
18h10 (somente quarta-feira, 22) – Depois Daquela Montanha
(2017). Estados Unidos. Drama, ação. 12 anos
20h20 (somente segunda-feira, 20) – Gabriel e a Montanha
(2017). Brasil, França. Drama, aventura. 12 anos.
Sessão Vitrine Petrobras:
14h (somente quarta-feira, 22) – Invisível (2016). Argentina,
Brasil. Drama. 16 anos.
Preços: terça a quinta-feira: R$ 28 (inteira) e R$ 14 (meia).
Sexta-feira, sábado e domingo e feriados: R$ 20 (inteira) e R$
10 (meia).
Sessão Vitrine Petrobras: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Projeto CineLetras

Consciência Negra

Na terça-feira, 21, às 18h, o projeto CineLetras apresenta o drama
A Qualquer Custa, dirigido por David McKenzie. A sessão será na
Sala Cleonice Berardinelli, no Edifício Padre Leonel Franca. Após
a exibição, haverá um bate-papo com os participantes. Mais
informações www.facebook.com/CineLetrasPuc.

Seminário LEUS
A conferência Ecologia Social nos
Jardins Botânicos: uma Reflexão
sobre a Dinâmica da Educação
Ambiental ocorrerá no dia 28, das
15h às 17h, na sala 144-L. Serão
abordados os estudos comparados da África do Sul, Brasil e
França, com a pesquisadora Nadia
Belaidi, do Departamento Homem
e Ambiente, do Museu Nacional de
História Natural de Paris. A palestra será proferida em francês, com
tradução concomitante.
Tropicalismo e 1967
De quarta, 22, a sexta-feira, 24, no
auditório B8, haverá o seminário
1967, Meio Século Depois. Promovido pelos departamentos de
Filosofia, História e Letras da Universidade e pelo Departamento de
Artes da UFRJ, o encontro tem o
objetivo de refletir sobre o aniversário do ano-chave para a cultura
brasileira no século XX. Na quarta
e na quinta-feira, as atividades começam às 11h e vão até as 18h30.
Na sexta-feira, 24, a discussão serão das 11h às 19h30. A programação completa está no evento do
Facebook: goo.gl/EHWm7r.

Missão de Paz
Nos dias 28 e 29, na Escola de
Operações de Paz de Caráter Naval,
ocorrerá o seminário internacional
13 anos do Brasil na MINUSTAH:
Lições Aprendidas e Novas Perspectivas. A atividade marcará o encerramento da MINUSTAH, missão
de paz para a estabilização Haiti, e
avaliará as lições aprendidas para
perspectivas futuras das operações
de paz brasileiras. Os encontros
serão abertos ao público, com inscrições gratuitas. Para chegar ao
local das palestras, ônibus e vans
estarão à disposição em locais
específicos. Mais informações em
goo.gl/8EWNVu.
Pesquisas de Comunicação
Espaços e lugares: Cartografias da
comunicação é o tema escolhido
para a 14ª edição do Poscom –
Seminário de alunos de pós-graduação em Comunicação. O seminário ocorrerá entre de terça, 21,
a sexta-feira, 24, na sala 102-K,
das 9h às 19h. O encontro pretende estimular a troca de ideias entre
pesquisadores em Comunicação
sobre a visibilidade de pesquisas
em desenvolvimento.

Na quinta-feira, 23, ocorre o seminário Consciênca Negra – Identidade, História e Resistência. A abertura será às 8h30, no Auditório
Padre José de Anchieta, com o Decano do CTCH, professor Júlio
Diniz, a coordenadora da Cátedra Carlo Maria Martini, professora
Maria Clara Bingemer, e o coordenador de Graduação do Departamento de Teologia, padre Waldercir Gonzaga. Temas como A
Tradição Africana e o Tráfico, História dos Negros e a Teologia e
Genocídio Negro no Brasil serão abordados durante o encontro.

Columbia University
O Vice-Decano para Programas
Acadêmicos da Fu Foundation
School of Engineering (Columbia
University), professor Soulaymane
Kachani, profere palestra no dia 27,
às 15h, na sala 438-L. No encontro, ele apresentará as opções dos
programas de Mestrado e Doutorado em Engenharia e Ciências
Aplicadas da instituição. A palestra
é aberta a todos, apenas limitada
à lotação da sala. As inscrições
devem ser feitas em goo.gl/nhrt3q.

Saberes e Sabores
O último encontro do Projeto Saberes e Sabores apresenta uma
viagem pela cultura, religiosidade e
gastronomia africana. O padre Clóvis Cabral, S.J., receberá Pai Henrique de Oxossi para falar de religiões
de matriz africana. Após a discussão, haverá degustação de pratos
feitos pela chef Dida Nascimento. O
encontro será na quarta-feira, 22, às
19h, no Centro Loyola de Fé e Cultura. A inscrição custa R$ 60 e deve
ser feita no site goo.gl/AyXEWX.

Mercado de Seguros
O Insurtech Innovation Program será lançado no dia 27, às 9h, no auditório do RDC. O programa é uma parceria entre a PUC, a seguradora
multinacional Mongeral Aegon e a resseguradora IRB Brasil RE. O objetivo
é formar profissionais capazes de transformar o mercado de seguros e
resseguros com o desenvolvimento de produtos e serviços baseados em
tecnologia. As inscrições para participar do programa vão até o dia 10 de
dezembro. Estudantes de todas as áreas e universidades podem se candidatar pelo site goo.gl/eCv9Pu. A duração é de um ano e as aulas serão
na PUC. Mais informações: www.puc-rio.br/insurtech.

Feira de Natal

Passe Adiante
O projeto Passe Adiante oferece aos alunos de universidades do
Rio de Janeiro uma plataforma colaborativa de doações de livros,
apostilas e xerox de textos, por meio do site goo.gl/N7UYdg. Os estudantes que quiserem doar devem entrar em contato com o projeto, e os interessados em receber doações, com os proprietários
dos materiais. Mais informações pelo e-mail passeadiante.proj@
gmail.com ou pela página do Facebook fb.com/projpasseadiante.

O Centro Loyola de Fé e Cultura promove a III Feira de Natal no dia 2 de dezembro. A mostra terá oficinas de oração, gastronomia, artesanato, bazar
de moda, exposição de presépios e feira gastronômica. Para participar, é
preciso doar um brinquedo novo ou usado em bom estado. As inscrições
para as oficinas, que têm vagas limitadas, podem ser feitas em goo.gl/
W7yyfk. Mais informações sobre a programação em goo.gl/wd4SdF.
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Eleições Estudantis
As eleições estudantis serão realizadas nos dias 29 e 30, das
9h às 20h para os cursos de turno apenas diurno, e das 9h às
22h para os cursos com horário diurno e noturno. Os alunos só
podem votar nos cursos em que estão matriculado e precisam
da carteirinha de estudante. As chapas inscritas são:
DCE: 18 - PRIMAVERA e 11 - MUDA DE NOVO;
Associação de Pós-Graduação: 15 - APG;
C.A. de Administração(CAAD): 20 - CAAD;
C.A. de Comunicação Social(CACOS): 21 - INTEGRA;
C.A. de Ciências Sociais (CASOC): 22 - FEMINICHAPA;
C.A. de História (CAHIS): 23 - MULHERES DE MAIO;
Conselho Representativo dos Alunos de Artes (CRAA):
24 - UBUNTU;
C.A. de Serviço Social: 25 - SÓ A LUTA MUDA A VIDA;
C.A. de Arquitetura e Urbanismo: 26 - CAAU;
C. A. de Filosofia (CAFIL): 27 - AMANTES DA VIDA;
C.A. de Letras: 28 - MACHADO;
C.A. de Psicologia: 29 - CHAPA NOVA;
D.A. de Química e Engenharia Química (DAQEQ): 30 - DAQEQ;
C.A. de Relações Internacionais (CARI): 31 - URUCUM;
C.A. de Pedagogia: 32 - PERTENÇA;
D.A. Adhemar Fonseca (DAAF): 35 - INOVA DAAF e 37 TRANSFORME O DAAF (REELEIÇÃO);
C.A. de Informática (CAINF): 36 - D.O.S.;
C.A. de Ciências Biológicas (CABIO): 38 - MAMMALIA;
C.A. de Geografia (GNAISSE): 39 - CHAPA DOIS;
C.A. de Economia (CAECO): 43 - CAECO/DIONÍSIO
DIAS CARNEIRO;
C.A. de Artes Cênicas: 44 - CORPO BOCA;
C.A. Eduardo Lustosa (CAEL): 45 - LUMINI;
Comissão Própria de Avaliação: 05 - Walmyr Junior (CTCH).

Pés na Trilha
A Coordenação de Educação Física realizará a atividade Pés na Trilha no
sábado, 25, às 7h, na Trilha Praias Selvagens, na Barra de Guaratiba.
Os interessados devem comparecer à Coordenação entre terça, 21, e
sexta-feira, 24, para efetuar a inscrição. Os horários de atendimento são
das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. A atividade custa R$ 10, com o
possível adicional de R$ 10 para as seis vagas de transporte.

Dissertações de Mestrado
• Terça-feira, 21, 16h, sala Estação Ambiental I - Estudos de viabilidade
financeira para inclusão de soluções sustentáveis em habitação multifamiliar no Rio de Janeiro, por Carlos Stozek Neto, candidato ao título
de Mestre em Engenharia Urbana e Ambiental (opção profissional). Área
de Concentração: Engenharia Urbana e Ambiental. Orientador: professor
Marcelo Roberto Ventura Dias de Mattos Bezerra.

Restaurante PUC-Rio (Bandejão)
Terça-feira, 21 – Chicória, salada de lentilha, milho e tomate,
beterraba ralada e molho ceaser. Lasanha de frango, almôndegas de carne ao molho, cenoura burguesa e feijão preto. Batata
recheada com queijo, berinjela ao cubo e arroz integral. Linguiça
toscana e farofa. Penne ao molho bolonhesa ou branco com
frango. Laranja ou cocada branca cremosa. Suco diet de abacaxi, suco de laranja, de uva, guaraná e mate.
Quarta-feira, 22 – Mix de folhas, salada de repolho colorido,
brócolis e molho de tomate. Carne assada ao molho à campanha, filé de frango ao molho verniz, purê de batatas e feijão
preto. Hambúrguer de soja, batata doce assada e arroz integral.
Bife suíno e farofa. Macarrão parafuso ao molho calabresa ou
quatro queijos. Melancia ou pudim de baunilha. Suco diet de
laranja, suco de abacaxi, de caju e mate.
Quinta-feira, 23 – Alface crespa, cenoura ralada com ervilha,
trigo em grãos e molho à campanha. Vaca atolada, filé de coxa
com quiabo, abobrinha com milho e feijão preto. Suflê de brócolis, repolho refogado e arroz integral. Iscas de frango e farofa.
Espaguete ao molho branco com bacon ou sugo com frango.
Banana ou creme de morango e baunilha. Suco diet de tangerina, suco de laranja, guaraná e mate.
Sexta-feira, 24 – Mix de folhas, tomate, abóbora e molho de
cebola. Strogonoff de frango, bife bovino ao molho rôti, batata sauté e feijão carioca. Bolo de arroz integral com espinafre,
beterraba cozida e arroz integral. Linguiça calabresa e farofa.
Penne ao molho bolonhesa ou branco com frango. Maçã ou
doce cremoso de cidra. Suco diet de uva, suco de limão, de
tangerina 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.

Teses de Doutorado
• Sexta-feira, 24, 13h, sala 966-L - Comportamento oportunista e renegociação em parcerias público-privadas: uma abordagem por mecanismos de incentivos, por Julio Cezar Russo Pinto da Silva, candidato
ao título de Doutor em Engenharia de Produção. Área de Concentração:
Finanças e Análise de Investimentos. Orientador: professor Fernando
Luiz Cyrino Oliveira.
• Sexta-feira, 24,14h, 014-I – Respostas afetivas de consumidores de
baixa renda a perdas involuntárias de bens e posses simbólicas, por
Luciana Pena Bellini, candidata ao título de Doutora em Administração de
Empresas. Área de Concentração: Marketing. Orientador: professor Luis
Fernando Hor-Meyll Alvares.

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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São várias disciplinas que vão desde Processos de Criação e
Psicanálise até Jornalismo Esportivo.
Algumas disciplinas são abertas a todos os cursos.
Outras são destinadas apenas aos alunos de Comunicação.
Consulte o QR Code abaixo para mais informações.

eletivas

2018.1

5

AVANTE,

PUC-RIO

AQUI ESTÃO ALGUNS CUIDADOS IMPORTANTES PARA QUE, EM 26 DE NOVEMBRO,
VOCÊ FAÇA SEU EXAME COM CALMA E SEM IMPREVISTOS.
Preencha o “Questionário do Estudante” com
antecedência e atenção (questionário disponível em
http://www.inep.gov.br).
Suas respostas servirão de base para o cálculo do Conceito Preliminar
de Curso (CPC). Após o preenchimento do “Questionário do
Estudante”, verifique o local da prova e imprima o “Cartão de
Informação do Estudante”.

Prepare a documentação e o material necessários:

Documento de identificação com fotografia
“Cartão de Informação do Estudante”
Caneta preta
(Não será permitido nenhum tipo de consulta, nem uso de calculadora. )
Planeje seu trajeto até o local de prova. Chegue às 12h, evitando trânsito e
outros problemas eventuais. Os portões de acesso fecharão às 13h.
Ao chegar ao local do exame, localize sua sala e assine
a lista de presença.
Faça, com atenção, a prova completa.

26/11

BOA PROVA!
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