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1) Objetivo e Eixos da XII Semana da Cultura Religiosa da PUC-Rio 

O intuito da XII Semana da Cultura Religiosa da PUC-Rio, em 2021, é refletir 

sobre a relevância de caminhos educativos que promovam ações e se inspirem na 

prática solidária e na construção de uma consciência integrada, crítica e responsável, 

capaz de estabelecer interfaces entre solidariedade, cidadania e liberdade, onde a 

solidariedade se apresente como eixo, ponte e motor de transformação individual e 

socioambiental. Nesse contexto, se abordará, também, as perspectivas de construção 

do reinado de Deus: simplicidade, justiça, bem viver, através de ações concretas junto 

aos vulneráveis. As sessões de comunicações (SC) da XII Semana são norteadas a 

partir dos quatro eixos seguintes: 

a) Solidariedade, Ecologia e Saúde. 

Coordenadores: Prof. Dr. Renato da S. Borges Neto e Prof.ª Dr.ª Patrícia Cristina 

Rodrigues. 

b) Solidariedade e Humanismos. 

Coordenadores: Prof.ª Dr.ª Rosemary Fernandes da Costa e Prof. Esp. Alexandre 

Souza Chaves. 

c) Solidariedade e Tecnologias 

Coordenador: Prof. Dr. Sérgio Gonçalves Mendes. 

d) Solidariedade e Transformação Social. 

Coordenadores: Prof. Ms. Claudio Jacinto da Silva e Prof. Dr. Pe. José Abel de Sousa. 

 

2) Propostas de Comunicação 

As propostas de comunicação devem ser apresentadas em forma de resumos, que 

atenderão às seguintes condições: 

I - Submissão 



a) Título da comunicação centralizado em maiúsculo e em negrito, em fonte Arial ou 

Times New Roman 14. 

b) Nome completo do proponente; formação e titulação mais alta completa; instituição 

de origem e endereço eletrônico (e-mail) para contato, em fonte Arial ou Times New 

Roman 12. 

c) Palavras-chave: no mínimo 3 e no máximo 5, em fonte Arial ou Times New Roman 

12. 

d) Eixo da SC à qual a comunicação irá vincular-se, em fonte Arial ou Times New 

Roman 12. 

e) O corpo do resumo deve estar em fonte Arial ou Times New Roman 12; conter entre 

2200 e 2500 caracteres (sem espaço); com espaçamento simples entre linhas; 

citações longas e notas de rodapé, em fonte Arial ou Times New Roman 10, e o editor 

de texto deverá ser o Microsoft Word ou compatível. 

f) No corpo do resumo deve constar o conteúdo da apresentação do trabalho 

(introdução, desenvolvimento, conclusão ou considerações finais e bibliografia). 

g) Configuração da página: folha tamanho A4 (29,7 x 21 cm); margens: superior 3 

(três) cm; inferior 2 (dois) cm; esquerda 2,5 (dois e meio) cm; direita 2 (dois) cm. 

h) Data final para envio de proposta de comunicação: 7 de setembro de 2021. 

i) Cada proponente poderá enviar apenas uma única proposta de comunicação. 

j) Serão aceitas propostas de graduandos, pós-graduandos e pós-graduados. 

k) Todos as propostas de comunicação deverão ser enviadas exclusivamente por 

correio eletrônico, com anexo em PDF e Word (em formato .doc ou .docx) para o e-

mail: semanadacre@gmail.com. 

l) As comunicações poderão ser apresentadas em forma de textos e de projetos. No 

entanto, a proposta deve ser submetida, segundo os critérios apresentados nestas 

normas. 

m) A aprovação das comunicações será informada aos seus respectivos autores, 

através dos e-mails apresentados na submissão das propostas. 

n) Os resumos aprovados serão publicados no Caderno de Resumos do evento.  

II - Apresentação das Comunicações 

a) As comunicações aprovadas serão realizadas nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 

2021, por meio da Plataforma Zoom, dentro da programação a ser divulgada pela 

Organização do evento. 



b) O tempo para a apresentação de todas as comunicações de uma mesma SC será 

de 1h30. A distribuição do tempo para cada uma delas dependerá do número de 

propostas aprovadas para cada SC, até o máximo de 3 (três) comunicações para cada 

sala virtual. Assim, uma mesma SC poderá conter mais de uma sala virtual de 

apresentação.   

As SC serão sempre coordenadas por um professor do Setor de Cultura 

Religiosa da PUC-Rio. 

III – Publicação das Comunicações na Revista da CRE 

Os autores das comunicações (aprovadas e apresentadas) poderão ser convidados a 

publicarem seus trabalhos, em forma de artigo acadêmico, na Revista CREatividade, 

Revista da Cultura Religiosa – PUC-Rio (ISSN 2446-5712. DOI 

10.17771/PUCRio.CRE.26107), sob orientação de seus editores. 

 

Comitê Organizador: 

- Prof. Dr. Pe. Abimar Oliveira de Moraes. 

- Prof.ª Drª Eva Aparecida Rezende de Moraes.  

- Prof. Dr. Pe. José Abel de Sousa. 

- Prof. Dr. Renato da S. Borges Neto. 

- Prof.ª Drª Vera Maria Lanzillotta Baldez Boing. 

- Prof. Ms. Claudio Jacinto da Silva.  

- Prof. Ms. João Antônio Silveira Lins Sucupira. 

- Prof.ª Ms. Mônica Baptista Campos. 

- Prof.ª Ms. Solange Martins Jordão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ANEXO – Modelo) 

 
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO A SER SUBMETIDA 

[1 Espaço] 
JOHN NOBODY, Doutor em Teologia, Universidade Federal de 
Jacarepaguá, johnnobody@UFJ.gov.br; ou, 
JOHN NOBODY, Mestre em Filosofia, Universidade Estadual de 
Jacarepaguá, johnnobody@UEJ.gov.br; ou, 
JOHN NOBODY, Pós-graduando em Física, Universidade Federal de 
Jacarepaguá, johnnobody@uol.com.br; ou 
JOHN NOBODY, Graduado em Química, Universidade Federal de 
Jacarepaguá, johnnobody@uol.com.br; ou, 
JOHN NOBODY, Graduando em Arquitetura, Universidade Federal de 
Jacarepaguá, johnnobody@gmail.com. 

[1 Espaço] 
Palavras-chave: no mínimo 3 e no máximo 5 

[1 Espaço] 
Sessão de Comunicações: Escrever o Eixo da Sessão de Comunicação à 
qual a comunicação, a ser submetida, estará vinculada. 

 
[2 Espaços] 

[O Corpo do Texto: até 2500 caracteres (sem espaço) ] 
 
 


