
Vice-Reitoria 
Comunitária

VRC



A Vice-Reitoria 
Comunitária cumpre a 
missão de cuidar das 
questões comunitárias 
da PUC-Rio, incentivando, 
orientando e 
coordenando atividades, 
espaços e serviços, no 
intuito de valorizar o ser 
humano e promover o seu 
desenvolvimento integral.
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Coordenação de 
Bolsas e Auxílios

CBA
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O programa de concessão de Bolsas de 
Estudo, implantado na década de 1970, 
visa alcançar diferentes perfis de estu-
dantes dos cursos de graduação, novos 
alunos e veteranos, com o propósito de 
promover o desenvolvimento huma-
no, conectado à formação superior de 
excelência.

A CBA coordena e executa o progra-
ma de bolsas comunitárias tipo PUC, 
Filantrópica e PROUNI, concedidas a 
partir de critério socioeconômico, classi-
ficação no vestibular/Enem ou aprovei-
tamento acadêmico.



Criado em 1997, o FESP é um programa 
de permanência de estudantes univer-
sitários que não têm condições finan-
ceiras para manter-se no curso através 
da concessão de transporte, refeição e 
outros auxílios sócio assistenciais.

O aluno que desejar se inscrever no 
FESP deve ser bolsista integral tipo 
Filantrópica ou ProUni e apresentar ren-
da líquida, por pessoa de seu grupo fa-
miliar, de até um salário mínimo.

Fundo Emergencial 
de Solidariedade da 
PUC-Rio

FESP

 2 



Fundo de Financiamento 
de Estudantes do Ensino 
Superior   FIES
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Serviço Social
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São atendimentos realizados pelas as-
sistentes sociais com o propósito de 
orientar os alunos de acordo com as 
demandas apresentadas, provenientes 
de situação de cunho pessoal, social, 
acadêmica e/ou profissional, tais como:

– Vulnerabilidades pessoais e familiares;
– Questões de saúde;
– Aproveitamento acadêmico;
– Situações de risco social.

É o programa do Ministério da Edu-
cação que financia cursos superiores 
não gratuitos e com avaliação positiva 
no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes).



É destinado àqueles que estejam pas-
sando por dificuldades emocionais, psi-
copedagógicas, problemas familiares e 
de saúde e estejam precisando de uma 
atenção psicológica. 

O PSICOM busca a promoção do bem-
-estar físico e psíquico, para que a pes-
soa tenha uma vida pessoal, acadêmica 
e profissional mais saudável e produtiva.

Serviço Comunitário de 
Orientação Psicológica

PSICOM
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Laboratório Interdisciplinar 
de Pesquisa e Intervenção 
Social   LIPIS
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É um núcleo formado por professores, 
alunos, ex-alunos de graduação e de 
pós-graduação, interessados em desen-
volver projetos de amplo espectro social.



O esporte é essencial para a formação 
integral de excelência do ser humano 
através da associação do equilíbrio da 
mente à saúde do corpo. Potencializa 
a educação e construção da cidadania 
como o convívio com a diversidade, 
respeito ao próximo e às normas, es-
pírito de solidariedade e cooperação, 
desenvolvimento de estratégias, des-
coberta de habilidades, entre outros. 
As atividades esportivas promovidas 
pela Coordenação são: Alonga mento, 
Dan ça Con tem porânea, Yoga, Pilates, 
Bas que  tebol, Futsal, Voleibol, Cami-
nhada Ecológica, Surfe e Natação, 
Circuit Training, Ginástica, Localizada e 
Musculação.

Coordenação de 
Educação Física

CEF
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A Coordenação apoia e supervisiona 
as atividades estudantis realizadas no 
campus, além de supervisionar ativida-
des comunitárias em eventos acadêmi-
cos e ações estatutárias e regimentais, 
de ordem disciplinar, relativas ao corpo 
discente. Os principais eventos promo-
vidos pela CAE são: Recepção aos ca-
louros, Eleição estudantil, Festa Junina, 
Festival da Primavera, Debates e semi-
nários (CA’s e DCE).  A Coordenação de 
Atividades Estudantis também é respon-
sável pela infraestrutura dos eventos 
(licenças, controle do volume de som, 
ECAD, etc.).

Coordenação 
de Atividades 
Estudantis 

CAE
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Coordenação 
de Segurança e 
Parqueamento

CSP
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A CSP é responsável pela vigilância de 
todo o campus. Sua equipe conta com 
130 agentes patrimoniais e 38 guarda-
dores de veículos, além de dois super-
visores de parqueamento e quatro de 
patrimônio.

O estacionamento rotativo da Uni ver-
sidade possui 393 vagas para carros e 
45 para motos.  O valor da tarifa é diária, 
e há um sistema de pagamento através 
de cartão pré-pago. Como alternativa, 
PUC-Rio e Shopping da Gávea firma-
ram uma parceria que oferece, para 
os alunos, após um cadastro prévio na 
Divisão de Parqueamento da PUC-Rio, 
o mesmo valor da tarifa aplicada no es-
tacionamento rotativo da Uni versidade.

O campus também possui 378 vagas 
para bicicletas.



A Rede de Empreendimentos Sociais da 
PUC-Rio reúne os projetos criados, de-
senvolvidos e mantidos na Universidade, 
ou por membros de sua comunidade. A 
PUC-Rio pretende, através da estrutura-
ção e fomento desta rede, apoiar ainda 
mais seus núcleos e suas iniciativas so-
ciais, entendendo que, ao ajudar esses 
empreendimentos, contribui para a 
construção de uma sociedade mais dig-
na, humana e fraterna.

A RESPUC desenvolve trabalhos sociais 
e ações comunitárias que visam contri-
buir e desenvolver a formação cidadã e 
consolidar no universitário o sentido de 
responsabilidade social coletiva.

Rede de 
Empreendimentos 
Sociais da PUC-Rio

RESPUC 
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O Núcleo de Estudo e Ação Sobre o 
Menor (NEAM) promove a extensão 
da educação de jovens oriundos de 
comunidades de baixa renda, em com-
plementação à escola, proporcionando 
experiência de inserção no mercado 
de trabalho bem como em cursos de 
formação educativo complementar. O 
NEAM visa com seus projetos desenvol-
ver a troca de saberes populares e aca-
dêmicos, promovendo uma construção 
pedagógica transformadora na vida dos 
adolescentes.

Núcleo de Estudo e 
Ação sobre o Menor

NEAM
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EQUILIBRIUM
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É um programa de extensão comunitá-
ria qua promove a vida e o bem-estar 
dentro do campus, através de encon-
tros, palestras e ações criadas a partir de 
pesquisas científicas.

Destacam-se as seguintes atividades:
Semana da Felicidade, atividade de 
abertura no 1º semestre eletivo do 
ano, celebrando o Dia Internacional da 
Felicidade, criado pela assembleia geral 
da ONU; Ação para Felicidade, encon-
tros ao longo do ano e divulgação de 
calendários mensais, baseados nas cha-
ves para uma vida mais feliz; Circuito do 
Bem-Estar, palestras abordando temas 
como: resiliência, gratidão e otimismo; 
Projeto Plenamente, apresentações e 
intervenções no campus em atenção as 
virtudes humanas (Atenção à Gentileza 
e Atenção à Generosidade).

Realiza parcerias externas e com depar-
tamentos/unidades, professores, alunos 
da graduação e alunos da pós-gradua-
ção da PUC-Rio.



Proporcionando oportunidades para 
estágio, voluntariado e pesquisa, o 
SUSTCOM desenvolve ações para a 
formação curricular e extra-curricular 
especializada, a sistematização de prá-
ticas e o apoio técnico-científico para a 
elaboração, a gestão, o monitoramento 
e o aperfeiçoamento de projetos pasto-
rais, congregando as questões ambien-
tais educaionais e de economia soidária.

SUSTCOM
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É responsável por estabelecer convê-
nios e termos de compromissos para 
estágios, com instituições públicas e pri-
vadas, além de intermediar as relações 
de estágio curricular e extracurricular 
dos alunos da PUC-Rio.

Coordenação Central 
de Estágios e Serviços 
Profissionais

CCESP
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Tem como missão a proteção e promo-
ção da saúde e bem–estar de todos os 
colaboradores da PUC, para a preven-
ção de riscos e doenças ocupacionais 
nos ambientes de trabalho.

A equipe é formada por Médicos, Enge-
nheiro de Segurança, Técnicos de En-
fer ma gem do Trabalho, Técnicos de 
Segurança do Trabalho e Nutricionista.

Os serviços prestados aos alunos, visi-
tantes, empresas parceiras são de aten-
dimento médico em caso de urgência e 
orientações de prevenção de acidentes.

Serviço de Medicina 
Ocupacional   SMO
Serviço de Engenharia 
de Segurança e Medicina 
do Trabalho   SESMT
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No segmento comunitário, a CACC aten-
de às demandas de uso dos espaços co-
muns no campus, avaliando propostas 
internas e externas de intervenções que 
envolvam a imagem da Universidade. A 
CACC também busca estimular a parti-
cipação da comunidade acadêmica em 
ações sociais através da produção de 
atividades que despertem o comporta-
mento voluntário e cidadão.

No âmbito cultural, a CACC procura via-
bilizar atividades propostas pelas comu-
nidades interna e externa, além de rea-
lizar eventos como o Intervalo Cultural e 
o Samba na PUC. 

A gestão do Coral da PUC-Rio também 
é responsabilidade do segmento cul-
tural da CACC, que concede  bolsas de 
entre 25% e 50% para os coristas.  

Coordenação de 
Atividades Comunitárias 
e Culturais

CACC
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Coordenação de 
Eventos Institucionais e 
Cerimonial

CEIC
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A CEIC possui importante atuação na 
Universidade por estar associada à 
construção e à manutenção da imagem 
institucional através de eventos pro-
movidos por essa Coordenação, como 
as Cerimônias de Formatura, a Aula 
Magna, a Assembleia Universitária e a 
Confraternização de Natal.

Além de prestar serviço interno de con-
sultoria em termos de cerimonial e pro-
tocolo em solenidades acadêmicas e 
de produção de eventos em geral, este 
setor também administra a locação de 
espaços físicos no campus e de equipa-
mentos audiovisuais, oferendo suporte 
à Comunidade PUC-Rio, para a reali-
zação de suas atividades acadêmicas e 
extracurriculares.



Edifício Cardeal 
Leme
 1 – 8   10 – 13  
 16 – 17

Edifício Frings

RDCEdifício Padre 
Leonel Franca
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 1   CBA    2  FESP 
Térreo do Edifício Cardeal Leme.
Contato: (21) 3527-1410.

PROUNI
Guichê do PROUNI. 
Vice-Reitoria Comunitária, sobreloja 
do Edifício Cardeal Leme.
Contato: (21) 3527-2213.

 5   Serviço Social
Recepção da Vice-Reitoria 
Comunitária, sobreloja do Edifício 
Cardeal Leme.
Contato: (21) 3527-1354/1355

 4   FIES
Guichê do FIES. 
Vice-Reitoria Comunitária, sobreloja 
do Edifício Cardeal Leme.
Contato: (21) 3527-2212.

 5   LIPIS
Vice-Reitoria Comunitária, sobreloja 
do Edifício Cardeal Leme.
Contato: (21) 2512-8222.

 6   PSICOM
Recepção de Vice-Reitoria 
Comunitária, sobreloja do Edifício 
Cardeal Leme.
Contato: psicom@puc-rio.br

 7   CEF   8  CAE
Sobreloja do Edifício Cardeal Leme, 
entrada pela escada ao lado da 
Capela.
Contato: (21) 3527-1365.

 9   CSP
Subsolo do Edifício Kennedy.
Contato: (21) 3527-1112.



 10  RESPUC 
Recepção da Vice-Reitoria 
Comunitária, sobreloja do Edifício 
Cardeal Leme.
Contato: (21) 3527-1056. 
respuc@puc-rio.br

 11  NEAM 
Sobreloja do Edifício Cardeal Leme, 
entrada pela escada ao lado da 
Capela.
Contato: (21) 3527-1368

 12  EQUILIBRIUM
Recepção da Vice-Reitoria 
Comunitária, sobreloja do Edifício 
Cardeal Leme.
Contato: (21) 3527-2443. 
equilibrium@puc-rio.br

 13  SUSTCOM
Recepção da Vice-Reitoria 
Comunitária, sobreloja do Edifício 
Cardeal Leme.
Contato: (21) 3527-1354/1355. 
ampaiva@puc-rio.br

 14  CCESP
Edifício Padre Leonel Franca.
Contato: (21) 3527-1448

 15  SESMT
Vila de Diretórios, casa 10.
Contato: (21) 3527-1571

SMO
Vila de Diretórios, casa 9.
Contato: (21) 3527-1572

 16  CACC   17  CEIC
Sobreloja do Edifício Cardeal Leme, 
entrada pela escada ao lado da 
Capela.
Contato: (21) 3527-1353




