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ão Entre os grandes desafios de uma Universidade 

consolidada como a PUCRS, está o equilíbrio 
entre a atualização constante, com investimentos 
e incentivo às novidades e tendências, e a 

manutenção do legado de profissionais e estudantes que 
contribuíram para a construção de uma história ao longo 
de várias décadas. A isso alia-se a atenção constante 
ao relacionamento com a sociedade, buscando sempre 
harmonia com o contexto comunitário, sem perder o 
olhar num mundo onde o conhecimento encontra cada 
vez menos fronteiras.  O ano de 2009, além de abrir uma 
nova gestão, foi marcado por resultados significativos. Por 
meio de uma exposição histórica, e aberta ao público, a 
Universidade prestou homenagem a Charles Darwin, criador 
da Teoria da Evolução. No campo da pesquisa, aprofundou 
as investigações nas áreas da saúde e do meio ambiente. A 
partir de pesquisas com lideranças regionais e nacionais, a 
PUCRS obteve premiações concedidas por órgãos de imprensa 
do Rio Grande do Sul e do Brasil que ratificaram a excelência 
de suas atividades, como: Reputação Corporativa, Campeã 
de Inovação, Marca mais Lembrada entre as instituições 
de ensino superior privadas do RS e Melhor Universidade 
Privada do Ano no Brasil. E, no âmbito interno, lançou o 
projeto Uso Sustentável de Energia, para preservação dos 
recursos naturais, e ampliou a qualidade das instalações do 
Hospital São Lucas. A síntese dessas e de outras atividades de 
destaque, que têm como protagonistas todos os membros da 
comunidade acadêmica, está presente nas páginas de Ações e 
Iniciativas 2009.



A Ç Õ E S  E  I N I C I A T I V A S  P U C R S  2 0 0 96

Universidade tem doutorados com 
defesas inéditas

ja
ne

ir
o

A primeira tese de doutorado em Ciên-
cia da Computação, da Faculdade de 
Informática, foi defendida em janeiro. 

O trabalho, intitulado Parallel Self-Verified Sol-
ver for Dense Linear Systems, foi apresentado 
por Mariana Luderitz Kolberg. Ele descreve uma 
ferramenta de resolução de sistemas lineares 
densos, pontuais e intervalares. A orientação 
foi do professor Dalcidio Moraes Cláudio e a 
co-orientação de Luiz Gustavo Leão Fernan-
des. A banca avaliadora foi composta pelos 
professores Paulo Henrique Lemelle Fernandes 
(Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Computação/PUCRS), Alfredo Godman Vel Le-

jbman (USP) e Rudnei Dias da Cunha (UFR-
GS). Na Faculdade de Letras, a primeira defesa 
de doutorado por teleconferência foi realiza-
da pela acadêmica Gabriela Conteratto, que 
foi questionada em sua banca, diretamente 
de Portugal, pela professora Palmira Marrafa, 
da Universidade de Lisboa. O trabalho intitu-
lado Adjetivos: uma representação linguístico 
computacional, tem como área de concentra-
ção a linguística aplicada, e contou com a par-
ticipação da orientadora Ana Maria Ibaños, dos 
professores Carlos Augusto Prolo e Jorge Cam-
pos, da PUCRS, e Maria José Foltran, da Uni-
versidade Federal do Paraná.

Tese de Mariana, ao centro, foi pioneira na Faculdade de Informática
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Universidade tem doutorados com 
defesas inéditas

E AINDA...
 Seis universitários de diferentes Faculdades da PU-

CRS, acompanhados de professores da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Social, embarcaram para o inte-
rior de Roraima para desenvolver atividades no muni-
cípio de Normandia, dentro do Projeto Rondon (foto). 
Foram realizados projetos nas áreas de cultura, direi-
tos humanos, educação e saúde, além de palestras, 
oficinas e minicursos. 

 Foi assinado em janeiro, e homologado em março, 
o Plano Diretor da PUCRS, que serve para dar ciên-
cia à Prefeitura Municipal de Porto Alegre das inten-
ções da Universidade para os próximos anos. Entre os 
itens, o que diz respeito ao impacto do tráfego é o que 
chama mais atenção e terá influência direta no dia a 
dia da comunidade acadêmica e da população da Capital. No 
médio prazo, prevê-se o alargamento das avenidas Cristiano 
Fischer e Ipiranga.

 O Ano Mundial da Astronomia foi comemorado pelo 
Laboratório de Astronomia com a abertura ao público para 
observar o céu e assistir a apresentação do DVD Eyes on the Sky.

 A PUCRS passou a disponibilizar a complementação da 
formação acadêmica através da realização de cursos se-
quenciais. Eles garantem uma certificação adicional nas 
áreas de Assessoria Linguística, Escrita Criativa, Pesquisa 
em Educação e Empreendedorismo e Inovação. Podem matri-
cular-se acadêmicos da Universidade e o público externo com 
graduação de nível superior.

 A Edipucrs lançou o e-book A Gestão  da Aula Universi-
tária na PUCRS. A obra busca orientar a atividade docente e 
contribuir para o desenvolvimento da identidade profissional 
do professor no contexto do Projeto Pedagógico Institucional 

da Universidade. A Editora também lançou o livro Séculos In-
dígenas no Brasil: Catálogo Descritivo de Imagens, obra 
organizada pelo cineasta Frank Coe e pelo historiador André 
Raimundo Ferreira Ramos. A realização foi da Fundação Darcy 
Ribeiro, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Indígena da 
PUCRS e Karioka Multimedia.

 Políticas de saúde, gestão na assistência farmacêutica, 
vigilância em saúde e uso racional de medicamentos estão 
na pauta do curso de especialização em Assistência Farma-
cêutica, lançado em janeiro pela Faculdade de Farmácia da 
PUCRS. As aulas são voltadas a profissionais de farmácia, 
médicos, enfermeiros, dentistas e nutricionistas.

 As mudanças na economia brasileira nos últimos anos, 
nos aspectos microeconômico, macroeconômico, institucional 
e regional, e outros fatores, como a crise econômica mun-
dial, são os assuntos do curso de especialização Análise de 
Conjuntura e Cenários Econômicos, inédito na Faculdade 
de Administração, Contabilidade e Economia.
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Para celebrar os 200 anos de Charles 
Darwin, nascido em 12 de fevereiro de 
1809 - e também os 150 anos da publi-

cação do livro A origem das espécies: e a se-
leção natural, a Universidade promoveu uma 
mostra temática e uma série de conferências e 
debates. O Museu de Ciências e Tecnologia da 
PUCRS abriu, em março, a exposição (R) Evo-
lução de Darwin. Nela foi possível conhecer as 
etapas e repercussões da viagem do natura-
lista a bordo do barco Beagle, que teve uma 
réplica construída na proporção de 1:4, com 8 
metros de comprimento e 9 metros de altura. 
A atração teve, ainda, a árvore filogenética da 
vida; o que Darwin viu no Brasil; as descober-

tas em outros locais, como nas ilhas Galápa-
gos; além da reprodução do escritório do cien-
tista, nos arredores de Londres, onde estudou 
e elaborou suas teorias. Na Biblioteca Central 
Irmão José Otão foi organizado um espaço pri-
vilegiado que colocou à disposição dos visi-
tantes todo o acervo relacionado às questões 
apresentadas e debatidas na exposição, nas 
conferências e palestras, que tiveram o tema 
‘Evolução’ desdobrado em diferentes aborda-
gens. O ciclo de palestras Evolução: Trans-
versalidades, trouxe à Universidade grandes 
nomes da ciência mundial, como a bióloga ale-
mã Christiane Nüsslein-Volhard, ganhadora do 
Prêmio Nobel de Medicina/Fisiologia, em 1995.

PUCRS homenageia 200 anos de Darwin

Gabinete de Darwin foi reproduzido no Museu de Ciências e Tecnologia
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E AINDA...

PUCRS homenageia 200 anos de Darwin

 A fim de promover lições de cidadania, es-
timular o espírito solidário e sensibilizar a co-
munidade para ações sociais, a Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários da PUCRS, por meio de 
sua assessoria, realizou visitas aos diretores 
das Faculdades para, com os estudantes dos 
segundos níveis, presidentes dos Centros Aca-
dêmicos e Diretórios Acadêmicos, sugerirem 
maneiras de reinventar o trote, tornando-o 
mais humano e solidário (foto). 

 A PUCRS participou da revisão do Plano Di-
retor de Desenvolvimento Urbano Ambiental 
da capital. O convite para a parceria foi feito 
pelo então presidente da Câmara Municipal de 
Porto Alegre, vereador Sebastião Melo, que foi 
recebido pelo vice-reitor Evilázio Teixeira.

 Erwan Pottier, aluno francês da Faculdade de Comunicação 
Social (Famecos), defendeu, na Universidade de Sorbonne, a 
tese intitulada Porto Alegre, cidade imaginária: socialidade, 
mitos e comunicação no Brasil Pós-Moderno. Esta foi a pri-
meira defesa de doutorado no regime de co-orientação e 
dupla-diplomação da PUCRS. Pottier conquistou a nota má-
xima: très honorable.

 Uma nova medicação para o tratamento da insuficiên-
cia cardíaca – alisquireno - começou a ser testada no Bra-
sil. O estudo, financiado pelo laboratório Novartis e coorde-
nado nacionalmente pelo do chefe do Serviço de Cardiologia 
do Hospital São Lucas da PUCRS, Luiz Carlos Bodanese, re-
úne aproximadamente 20 centros e mais de 300 pacientes. 

 Um escore desenvolvido no Hospital São Lucas permite 
avaliar de forma mais precisa o risco pré-operatório de pa-

cientes que precisam ser submetidos à cirurgia cardíaca para 
a troca de válvulas (cirurgia valvar). Foi o primeiro instru-
mento desenvolvido no Brasil com essa finalidade. A escala, 
criada a partir dos dados das cirurgias de válvulas realizadas 
na última década na instituição, aparece como uma proposta 
para os demais hospitais brasileiros, que poderão testar a 
metodologia e adaptá-la à sua realidade. O instrumento foi 
desenvolvido pelo cardiologista João Carlos Guaragna. 

 O Laboratório de Equipamentos para Áreas Classifi-
cadas do Labelo, que possui acreditação no Inmetro e opera 
com elevados níveis de automação, foi apresentado ao res-
ponsável internacional da Underwritres Laboratories (UL) 
para área de equipamentos para atmosferas explosivas, 
Brian Schneider. A UL é uma marca mundial no segmento da 
certificação de produtos.
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Incubadora Raiar seleciona empresas 
inovadoras pelo Programa Prime

Abertura da seleção reuniu autoridades e centenas de empreendedores

m
ar

ço

A Incubadora Raiar, uma das 17 sele-
cionadas pelo governo federal, re-
cebeu 287 inscrições de empresas 

nascentes (com até 24 meses), o terceiro 
maior volume do Brasil, para disputar as 
vagas do Programa Primeira Empresa Ino-
vadora (Prime), um dos mais concorridos 
programas de recursos públicos não re-
embolsáveis de incentivo ao empreende-
dorismo.  Iniciado em março, com desen-
volvimento até final do ano, o processo 
selecionou, em definitivo, 58 empreendi-
mentos. Estes tiveram direito à primeira de 

duas parcelas no valor de R$ 60mil, para 
utilização no apoio ao empreendedor e ges-
tor do negócio e, ainda, para contratação 
de consultorias de mercado em áreas de 
gestão consideradas relevantes para a em-
presa. No decorrer de 2009, o Prime, pa-
trocinado pela Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), órgão do Ministério da Ci-
ência e Tecnologia, e gerenciado na PUCRS 
pela Raiar, teve apoio da Fundação Irmão 
José Otão, do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Serae) e do 
Banco do Brasil.
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Incubadora Raiar seleciona empresas 
inovadoras pelo Programa Prime

E AINDA...
 A Seleção Brasileira de Futebol fez, no 

Parque Esportivo da PUCRS, o primeiro treino 
preparatório (foto) para o jogo contra o se-
lecionado peruano, pelas Eliminatórias da 
Copa de 2010. O local foi escolhido pela Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF). 

 De acordo com o levantamento Marcas de 
quem Decide, realizado anualmente pelo Jor-
nal do Comércio e pela Quali Data Pesquisa e 
Conhecimento Estratégico, a PUCRS foi con-
siderada a instituição de ensino superior 
privada mais lembrada pelos gaúchos. As 
indicações de lembrança e preferência fo ram 
feitas por 480 empresários, executivos e pro-
fissionais liberais de todas as regiões do Rio 
Grande do Sul.

 O Tecnopuc tornou-se membro titular da principal asso-
ciação de parques científicos e tecnológicos do mundo, a 
International Association of Science Parks (IASP), com sede 
em Málaga, na Andaluzia, Espanha. 

 No mês de março a PUCRS realizou o preenchimento do 
Formulário Eletrônico com vistas à Avaliação Institucional 
Externa, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação. As 
atividades foram desenvolvidas sob coordenação da Comis-
são Técnica de Avaliação da Universidade.

 A PUCRS e a Fundação Cinema RS (Fundacine) assinaram 
contrato que definiu o modelo de gestão do Centro Tecnológico de 
Produção Audiovisual do Rio Grande do Sul, a ser instalado na 
Universidade, em Viamão. O evento ocorreu durante reunião do 
Conselho da Fundacine.

 O consultor da Unesco Abdeljalil Akkari palestrou sobre 
A docência universitária: competências, pesquisa e ensino 
durante a aula inaugural promovida pela Faculdade de Medi-
cina. Akkar também é diretor de pesquisa da La Haute École 
Pédagogique de Berne-Jura-Neuchâtel (Suíça).

 O arcebispo Metropolitano e Chanceler da Universidade, Dom 
Dadeus Grings, presidiu a cerimônia religiosa pela passagem dos 
40 anos da Faculdade de Teologia. A missa de ação de graças 
foi celebrada na Igreja Universitária Cristo Mestre, no Campus. 

 Desde o final de março estão disponíveis todas as fun-
cionalidades do sistema EstágiosPUCRS, facilitando o ge-
renciamento em função de determinações legais e projetos 
pedagógicos dos cursos. A implantação definitiva beneficia o 
acompanhamento do estagiário por professores e maior sin-
cronia entre as atividades desempenhadas pelo aprendiz e o 
projeto pedagógico do curso, entre outras vantagens.
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Hospital São Lucas ganhou UTI CV, com avançadas tecnologias

ab
ri

l

O Hospital São Lucas da PUCRS inau-
gurou a nova Unidade de Tratamen-
to Intensivo Cardiovascular (UTI CV). 

A área, localizada no terceiro andar da insti-
tuição, passou por reforma completa, com a 
modernização de equipamentos e da estrutura 
física, o que possibilita mais conforto e priva-
cidade aos pacientes, a maior parte oriunda 
do Sistema Único de Saúde (SUS). A UTI CV 
substituiu a antiga Unidade de Tratamento 
Intensivo Coronariano (UTC), fundada há 20 
anos, sendo uma das poucas no Rio Grande do 
Sul destinadas especificamente ao tratamento 
do infarto agudo do miocárdio. A obra permi-
tiu a ampliação do espaço físico, que passa 
a abrigar uma sala de espera e acolhimento 

para os familiares dos pacientes internados. 
A modernização incluiu, ainda, a aquisição 
de novos equipamentos, entre eles monitores 
e aparelhos de ventilação mecânica. Um dos 
principais diferenciais do serviço é a interliga-
ção com o Centro de Diagnóstico e Tratamento 
Intervencionista (CDTI). Com 14 leitos, o espa-
ço abriga ainda salas destinadas aos médicos, 
enfermeiros e para a discussão de casos clí-
nicos. A mudança de nome da unidade levou 
em consideração o perfil dos doentes que pas-
saram a ser atendidos nos últimos anos. Além 
de pacientes que sofreram ataques cardíacos, 
o setor incorporou novas tecnologias no trata-
mento de arritmias cardíacas e de patologias 
vasculares agudas.

Hospital São Lucas inaugura nova unidade 
de tratamento intensivo cardiovascular 
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E AINDA...

Hospital São Lucas inaugura nova unidade 
de tratamento intensivo cardiovascular 

 O Instituto de Geriatria e Gerontologia realizou a segunda 
edição da Corrida pelo Idoso (foto). A proposta da atividade 
é alertar para a relevância da realização de atividades físi-
cas regulares para a prevenção e tratamento de doenças e 
mobilizar a comunidade e os governantes para os problemas 
enfrentados pelas pessoas com mais de 60 anos. 

 A Faculdade de Arquitetura realizou uma exposição de tra-
balhos de ex-alunos que participaram do Opera Prima, o mais 
importante concurso nacional de projetos finais de gradua-
ção do Brasil. Conforme o ranking por desempenho das escolas, 
a da PUCRS é uma das mais bem colocadas do País, com o 
8.º lugar entre todas as Faculdades e 1.º entre as particulares.

 O ciclo de palestras sobre Pensamento Francês e Cul-
tura Brasileira começou em abril, com a participação do 
professor e escritor Luiz Antonio de Assis Brasil. Na ocasião, 
ele deu depoimento sobre sua relação com a cultura francesa. 
Os encontros foram realizados até novembro, com a presen-
ça de pesquisadores franceses, brasileiros e um canadense.

 A PUCRS lançou as comissões científicas das Unidades 
Acadêmicas. Antes existentes em Faculdades relacionadas 
à saúde e ciências biológicas, agora estão presentes em to-
das as unidades acadêmicas. As comissões contam com 
a participação de três a 12 professores, designados pelos 
diretores, cujo papel é manter registro das atividades de 
pesquisa, avaliar propostas e diretrizes dos estudos, enca-
minhar projetos para comitês de ética, quando necessário, 
entre outras funções.

 A Edipucrs incluiu seus títulos no site Google, por meio da 
ferramenta Google Books (www.google.com.br/books). São 
mais de 600 títulos disponíveis aos usuários, com visualiza-
ção limitada. A Edipucrs também realizou a 3.ª Semana do Li-

vro PUCRS, evento que contou com sessões de autógrafos, pa-
lestras e bate-papos abertos ao público e com entrada franca. 

 A Pró-Reitoria de Graduação deu início ao projeto Capacitação 
Discente. A proposta inclui uma palestra na última segunda-feira 
de cada mês com especialistas da PUCRS sobre diferentes te-
mas. Pela relevância dos assuntos, o caráter formativo e as re-
flexões que suscitam, os encontros são válidos como atividade 
complementar, conforme o Projeto Pedagógico dos cursos. 

 O Grupo de Primatologia da Faculdade de Biociências fez uma 
apresentação teatral sobre a questão da febre amarela no bair-
ro Rubem Berta, em Porto Alegre. A atividade integra a campanha 
Proteja seu Anjo da Guarda, para informar a população sobre o 
papel dos bugios no combate à doença no RS.

 A Administração Superior da Universidade recepcionou 45 
novos docentes. Após palestra com o Reitor Joaquim Clotet, 
os professores receberam orientações estratégicas e informa-
ções sobre a Instituição.
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Seminário debate ensino superior nos 
países de Língua Portuguesa

Acadêmicos dos Países de Língua Portuguesa debateram na PUCRS

m
ai

o

Representantes de instituições de ensino 
superior, de órgãos públicos e de enti-
dades não governamentais da Comuni-

dade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
analisaram e debateram, durante o Seminário 
Internacional de Educação Superior na CPLP, 
em maio, na PUCRS, as perspectivas de pro-
dução de conhecimento. A vice-presidente do 
CNPq, Wrana Panizzi, ressaltou, na abertura, 
que estabelecer um novo modelo pressupõe he-
terogeneidade, referindo-se à integração entre 
os ambientes acadêmico, empresarial, gover-
namental e não governamental. O presidente da 
Comissão de Organização da Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia e Integra-
ção Afro-Brasileira (Unilab), Paulo Speller, mos-
trou o desenvolvimento dessa nova instituição 
de ensino superior. Informou que diversas ins-

tituições de ensino superior (IES) manifestaram 
interesse em participar da Unilab. A situação 
do ensino superior em países africanos foi ou-
tro tema do seminário. A tardia independência 
dessas nações de Portugal, em 1975, conflitos 
sociopolíticos, governos ditatoriais e dificulda-
des econômicas atrapalharam a implantação 
e consolidação das IES nesses países. O maior 
desafio de Angola, com o fim da guerra civil, em 
2002, é consolidar o desenvolvimento do ensi-
no superior, recrutar docentes e ter um finan-
ciamento adequado de recursos humanos. Hoje 
conta com uma instituição pública e dez priva-
das. Em Guiné-Bissau, há uma particularida-
de: a  língua francesa domina cada vez mais. A 
proximidade geográfica com países francófonos 
amplia o comércio com Guiné-Bissau. No ensi-
no superior, Portugal é a referência.
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Seminário debate ensino superior nos 
países de Língua Portuguesa

E AINDA...
 A primeira exibição de arte do Museu de Ciên-

cias e Tecnologia (MCT) integrou a exposição (R)evolu-
ção de Darwin. A mostra coletiva de telas em street art 
denominada +Apto teve curadoria de Lucas Ribeiro e 
produção do noz.art. Os murais inéditos (foto), foram 
inspirados na exposição do MCT. 

 A PUCRS recebeu o renomado historiador inglês 
Leslie Bethell, que ministrou a conferência O Brasil 
nas Américas, abordando questões políticas brasilei-
ras entre os séculos 19 e 20. Na ocasião, foi estudado 
o período da independência até a Segunda Guerra Mun-
dial. A promoção foi do Programa de Pós-Graduação 
em História.

 Inúmeras atividades gratuitas e abertas à comunidade fi-
zeram parte da programação da 15.ª Semana da Solidarie-
dade. O tema A paz é fruto da justiça - lema da Campanha da 
Fraternidade 2009, pautou os trabalhos. Foram ministradas 
palestras, minicursos gratuitos com noções para o mercado 
de trabalho, apresentações, exposições, oficinas e seminá-
rios.

 Uma fórmula livre de qualquer alteração genética ou uso 
de agrotóxico, desenvolvida para garantir alta resistência de 
plantas de batata contra doenças causadas por bactérias du-
rante o crescimento do vegetal, está entre as mais recentes 
patentes depositadas pela PUCRS. Sua primeira exposição 
pública ocorreu durante o TechConnect Summit 2009, mostra 
internacional de novas tecnologias, nos EUA.

 A Biblioteca Central Irmão José Otão da PUCRS sediou uma 
exposição com manuscritos, roupas, chapéus, livros e mais 
objetos da escritora Patrícia Bins. Os materiais compõem o 
acervo da escritora, doado ao Delfos - Espaço de Documenta-
ção e Memória Cultural da Universidade. 

 A PUCRS reuniu diversos estudiosos para debater os pro-
cessos motivacionais no desenvolvimento humano e na vida 
adulta em diferentes cenários da sociedade atual. O 2.º Sipa-
se - Seminário Internacional Pessoa Adulta, Saúde e Edu-
cação: Motivação em Diferentes Cenários teve a presen-
ça de pesquisadores nacionais e internacionais das áreas da 
educação e saúde, entre outras.

 Cerca de 120 colaboradores da Universidade, entre profes-
sores e técnicos administrativos, participaram da 12.ª edição do 
Projeto Reflexões, em Bento Gonçalves (RS). O evento busca re-
fletir, de forma ampla, sobre a identidade e a missão da PUCRS. O 
encontro teve palestras, debates e atividades em grupos.

 A PUCRS sediou, entre os meses de maio e julho, audiên-
cias públicas de avaliação do projeto de lei do Plano Diretor 
de Acessibilidade (PDA) para Porto Alegre. O PDA apresenta 
sugestões de melhorias referentes à acessibilidade urbana 
em vias públicas e prédios da capital gaúcha, e foi desenvol-
vido numa parceria entre a Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da Universidade e a Secretaria Municipal de Acessibi-
lidade e Inclusão Social.
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Descoberto em 1882, o bacilo de Koch 
ainda mata 2,5 milhões de pessoas 
por ano no mundo. Em 2007, houve o 

registro de 9,5 milhões de novos casos de tu-
berculose, segundo a Organização Mundial da 
Saúde. Uma das iniciativas para combater a 
doença foi lançada na PUCRS: o Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia (INCT) em Tu-
berculose. Serão R$ 4,8 milhões para custe-
ar pesquisas até 2011, prorrogáveis por mais 
dois anos. Os investimentos se dirigirão a vaci-
nas, medicamentos e métodos de diagnóstico. 
Na oportunidade, ainda foram inauguradas as 
novas instalações do Centro de Pesquisas em 
Biologia Celular e Funcional (CPBMF), vincu-
lado ao Instituto de Pesquisas Biomédicas da 

PUCRS, que abriga o INCT em Tuberculose. Pre-
sente à solenidade estava o presidente do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), Marco Antonio Zago. Tam-
bém no mês de junho, o presidente da repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou a PUCRS 
durante o 10.º Fórum Internacional Software Li-
vre, o maior e mais antigo evento de tecnologia 
do País, com foco no debate sobre a liberdade 
do conhecimento e a liberdade na internet. Lula 
foi recebido pelo Reitor Joaquim Clotet, que o 
acompanhou na visita. Integraram a comitiva 
do presidente os ministros da Casa Civil, Dil-
ma Rousseff; de Ciência e Tecno logia, Sérgio 
Resende; da Justiça, Tarso Genro; e das Comu-
nicações, Franklin Martins.

Presidente do CNPq (E), Zago prestigiou inauguração com o Reitor

Inaugurado instituto para 
combater tuberculose
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E AINDA...
 O Seminário Internacional Inovação, Universidade e Re-

lação com a Sociedade (foto), promovido pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade, abordou temas 
como Gestão da Pesquisa Universitária, Formação de Recursos 
Humanos e Compromisso e Responsabilidade Social. O even-
to contou com palestrantes como o professor Francisco López 
Segrera (Universidade Politécnica da Cataluña) e a professora 
Renée Ben-Israel (Yissum - Companhia de Transferência Tec-
nológica da Universidade Hebraica de Jerusalém). 

 A cerimônia oficial de inauguração da Central de Aten-
dimento ao Aluno contou a participação de lideranças da 
Universidade e uma visita guiada pelas instalações, que 
centraliza os serviços de atendimento aos estudantes e diplo-
mados da PUCRS e comunidade em geral. Paralelamente foi 
inaugurado o Espaço Iniciação Científica, para atender aos 
bolsistas, orientar sobre atuação em projetos de pesquisa, 
apoiar as demandas do Salão de Iniciação Científica. 

 De acordo com o ranking da Webometrics, considera-
do um dos mais confiáveis na avaliação de universidades do 
mundo, a PUCRS está em segundo lugar no Rio Grande do Sul, 
atrás apenas da UFRGS. A Universidade ocupa a 861.ª posi-
ção mundial, tendo avançado 108 posições em relação ao ano 
de 2008, e figura em 30.º lugar na América Latina.

 A PUCRS é a universidade comunitária que mais aces-
sou o Portal de Periódicos da Comissão de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) no Brasil em 2008. O re-
sultado também coloca a Universidade em segundo lugar en-
tre todas as instituições de ensino superior do RS e em nona 
entre as 268 que utilizam a ferramenta no País.

 As melhores práticas desenvolvidas na implantação e ges-
tão de parques tecnológicos no Brasil foram apresentadas no 

painel US-Brazil Innovation Learning Laboratory, dentro da 
Missão Técnica Internacional de Parques Tecnológicos para 
os EUA, iniciativa da Associação Nacional de Entidades Pro-
motoras de Empreendimentos Inovadores. O Tecnopuc foi o 
único representante do RS e um dos três exemplos brasilei-
ros selecionados para a mostra às lideranças da área.

 A Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia 
(Face) e a empresa Junior Achievement firmaram parceria 
para que universitários possam atuar como consultores ou 
tutores de empresas. Os alunos da Face e de outras unida-
des trabalham voluntariamente no planejamento e desenvol-
vimento das empresas criadas pelos estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio.

 As provas do primeiro dia do Vestibular de Inverno 2009 
foram realizadas nos dias 20 e 21 de junho. O concurso teve 
o total de 2.776 inscritos, e a Universidade ofereceu 2.240 
vagas e 31 opções de cursos.

 O diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, Jaderson 
Costa da Costa, ministrou a conferência A evolução do Cérebro, 
dentro da programação da exposição (R)Evolução de Darwin.

Inaugurado instituto para 
combater tuberculose
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O projeto Paleoprospec, que está sendo 
elaborado pelo Centro de Excelência 
em Pesquisa sobre Armazenamento 

de Carbono (Cepac) e pelo Programa de Pós-
-Graduação em Ciência da Computação da PU-
CRS, em parceria com a Petrobras por meio do 
Programa de Fronteiras Exploratórias (Profex), 
tem como objetivo desenvolver modelos numé-
ricos que simulem a evolução paleogeográfica 
e paleoclimática do Atlântico Sul. O estudo tem 
ênfase na probabilidade de estabelecimento de 
condições favoráveis para a deposição e pre-
servação de sedimentos ricos em matéria or-
gânica e, consequentemente, a ocorrência de 
potenciais rochas geradoras de petróleo (sedi-
mentos que possuíram elevado teor de maté-
ria orgânica). Um grande banco de dados será 
montado com essas informações que, com 

novas estimativas, serão cruzados para ten-
tar descobrir locais com maiores chances de 
se localizar petróleo. Quando o mapa de pro-
babilidades estiver pronto, será verificado se 
as descobertas fazem sentido geológico, para 
que, num segundo momento, possa ser utili-
zado pela Petrobras para auxiliar na exploração 
e locação de futuros poços. Ainda em julho, a 
PUCRS iniciou a primeira perfuração de son-
dagem na América Latina para avaliação do 
potencial de produção de metano e armaze-
namento de CO2 em camadas de carvão. Uma 
grande jazida desse tipo poderia fornecer gás 
natural para suprir o consumo do RS por mais 
de uma década. O projeto denominado “Carbo-
metano Brasil” é financiado pela Petrobras e 
realizado pelo Cepac. A perfuração está locali-
zada em Triunfo (RS). 

Projeto mapeia parte do Atlântico 
para exploração de petróleo 

Cepac avança em pesquisas sobre gás no solo gaúcho
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Projeto mapeia parte do Atlântico 
para exploração de petróleo 

 O Seminário de Capacitação Docente (foto) 
teve como tema central A docência e os desafios da 
aprendizagem. A palestra de abertura foi ministrada 
pelo neurologista e professor da Faculdade de Medi-
cina André Palmini, abordando Um aporte das neu-
rociências às relações professor-aluno. 

 Mais de 500 alunos da Universidade fazem 
parte do grupo de voluntários do Espaço Vida Urgente 
PUCRS que, em julho, completou dois anos de fun-
cionamento. 

 O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da PU-
CRS, Jorge Audy, participou, como membro da comitiva 
brasileira da conferência da Unesco, da World Con-
ference on Higher Education 2009 em Paris, na França.  

 O acervo de Maria Dinorah Luz do Prado foi doado para 
a PUCRS, com documentos inéditos, manuscritos, cartas e 
fotos. Os materiais estão armazenados no Delfos – Espaço de 
Documentação e Memória Cultural.

 A PUCRS divulgou, pela primeira vez, uma versão em inglês 
para uma seleção de um Programa de Pós-Graduação (PPG). O 
site do PPG da Faculdade de Odontologia mantém diversos textos 
em inglês, facilitando o ingresso de alunos estrangeiros.

 Os concluintes da PUCRS mais bem classificados no Exa-
me Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2009 re-
ceberão bolsas para cursos de especialização, oferecidas 
pela Universidade. Essa foi uma das formas de incentivo à 
realização da prova, ocorrida em novembro, a exemplo do Mi-
nistério da Educação, que premia o melhor desempenho em 
nível nacional com bolsa de pós-graduação.

 Por meio de um convênio complementar entre a PUCRS e 
a Universidade Federal do Pampa foram estabelecidas regras 

para a utilização compartilhada de espaços físicos e equi-
pamentos disponíveis da Universidade em Uruguaiana, até o 
final de 2013.

 A Faculdade de Psicologia abriu as inscrições para a espe-
cialização em Psicoterapia Cognitivo Comportamental, pri-
meiro curso da Unidade na modalidade a distância, oferecido 
em parceria com a PUCRS Virtual.

 A Reitoria da PUCRS constituiu comissão para 
acompanhamento e orientação da comunidade acadê-
mica em relação à gripe H1N1, em conformidade com as 
prescrições das autoridades de saúde pública da União, 
do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Por-
to Alegre.

 As empresas Quatro G Ltda - Pesquisa e Desenvolvimen-
to, FK Biotecnologia S.A e Toth Desenvolvimento Tecnológico, 
estabelecidas no Tecnopuc, receberam R$ 11 milhões em 
recursos da Financiadora de Estudos e Projetos no edital de 
Subvenção Econômica 2009. 
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P esquisadores da PUCRS descobriram 
a chave para a manutenção da me-
mória. A relevância do estudo motivou 

a publicação de artigo na Science de agosto, 
considerada uma das mais importantes revis-
tas científicas do mundo. Testes bioquímicos e 
experimentos com ratos demonstraram que a 
dopamina é o mecanismo que mantém a me-
mória aversiva (de medo) de longa duração. A 
constatação abre a possibilidade futura de mo-
dular a persistência das informações adquiri-
das, o que beneficiaria pessoas com déficits 
cognitivos ou comportamentos não adaptativos 
persistentes, como o de viciados em drogas.
A pesquisa resulta do trabalho de dois anos 
feito no Centro de Memória do Instituto do Cé-

rebro, vinculado à PUCRS, pelos professores 
da Faculdade de Medicina Janine Rossato, Lia 
Bevilaqua, Iván Izquierdo e Martín Cammarota, 
em colaboração com o professor Jorge Medi-
na, pesquisador visitante da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) na Instituição e ligado à Universidade 
de Buenos Aires.
O Centro de Memória da Universidade, inaugu-
rado em 2005, é o mais importante da América 
Latina e um dos 20 no mundo em investigações 
sobre os mecanismos de aquisição, formação, 
evocação e extinção de memórias. Destaca-se 
pelos especialistas da equipe, pela qualidade e 
impacto das publicações e pela infraestrutura 
montada no prédio do Hospital São Lucas.

Descoberta a chave para manutenção 
da memória 

Lia, Cammarota e Izquierdo publicaram resultados na Science
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Descoberta a chave para manutenção 
da memória 

 Passado e futuro da vida na Terra: 
o papel do homem foi o tema da 
conferência que a pesquisadora Martha 
Richter (foto), do Museu de História 
Natural de Londres, realizou na abertura 
do 10.º Salão de Iniciação Científica, 4.º 
Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação e 
Feira de Ciências e Inovação. 

 O Museu de Ciências e Tecnologia 
(MCT) apresentou a exposição Gripe, 
destacando as características da gripe 
H1N1, com um modelo tridimensional 
de 50 centímetros de diâmetro. Foram 
expostos painéis com explicações sobre 
formas de contágio, prevenção e trata-
mento da doença, com figuras, gráficos 
e mapas sobre a estrutura morfológica e molecular do vírus. 
O MCT também sediou a mostra Paisagens Cósmicas - Da 
Terra ao Big Bang. Nela foram expostas imagens de estrelas, 
galáxias, planetas e outros astros, exibidos em 20 painéis. A 
atividade fez parte das comemorações do Ano Internacional 
da Astronomia.

 Pesquisadores da PUCRS, UFRGS e o Grupo de Estudos em 
Pastagens Naturais reuniram-se para avaliar os campos do sul 
do País, a biologia, a cultura, as questões econômicas e as amea-
ças à sua integridade durante o simpósio O Futuro dos Campos 
- conservação e uso sustentável, realizado no Campus.

 A PUCRS foi a primeira colocada entre as universidades 
comunitárias e as privadas no País no ranking do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
com 327 grupos de pesquisa e 1.320 pesquisadores. Está na 
13.ª colocação segundo resultado do último censo, referente 

aos grupos de pesquisa, pesquisadores e doutores das insti-
tuições de ensino superior brasileiras.

 O Centro de Inovação da PUCRS e a Dell Computadores pro-
moveram o Programa Students to Business Advanced. Walter 
Dias, da Microsoft de São Paulo, apresentou novidades da área 
de tecnologia. Na primeira edição foram capacitados mais de 30 
alunos egressos de edições anteriores do Students to Business. 

 A Incubadora Raiar abriu inscrições para selecionar pelo 
menos 35 empresas nascentes de base tecnológica e/ou 
inovadoras, com foco tanto na produção de produtos como 
na prestação de serviços. As vagas foram abertas para a PU-
CRS em Viamão.  

 A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS 
lançou o curso de especialização em Política Internacional, 
com o objetivo de analisar temas atuais, especialmente aque-
les relativos à segurança e defesa e à cooperação e integração.
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Em setembro, a PUCRS lançou o projeto 
Uso Sustentável de Energia (USE), com 
o propósito principal de motivar a co-

munidade acadêmica contra o desperdício e a 
favor do consumo eficiente. O projeto se ini-
ciou com uma capacitação de funcionários do 
prédio 1 do Campus Central e o lançamento do 
Manual de Economia de Energia. Ao longo de 
2010, representantes de todos os setores da 
Universidade passarão pelo treinamento e for-
marão Comissões Internas de Gestão de Ener-
gia. Durante o lançamento, o Reitor Joaquim 
Clotet lembrou que esse tema preocupa a hu-
manidade, citando que a ONU estabeleceu, em 

2000, a qualidade de vida e sustentabilidade 
como uma das Metas do Milênio. Além do foco 
educacional, o projeto inclui ações técnicas. O 
Grupo USE realiza levantamento em todos os 
prédios da Universidade com análise dos siste-
mas de climatização, informação, iluminação e 
equipamentos em geral. Futuramente será ve-
rificado o aproveitamento de fontes renováveis. 
Estão sendo avaliados elementos de proteção 
solar e isolantes térmicos. O grupo é composto 
por profissionais da Pró-Reitoria de Adminis-
tração e Finanças, Prefeitura Universitária, Di-
visão de Obras e Faculdades de Engenharia e 
Arquitetura e Urbanismo.

Lançado o projeto Uso Sustentável 
de Energia

Arquitetura do prédio 32, no Campus, privilegia a luz natural
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Lançado o projeto Uso Sustentável 
de Energia

 As instalações da nova Unidade de Tra-
tamento Intensivo Geral do Hospital São Lu-
cas (foto) foram apresentadas. A reformulação 
permitiu o aumento da capacidade de 13 para 
15 leitos, todos equipados com monitores car-
díacos multiparamétricos e ventiladores mi-
croprocessados, com capacidade para hemo-
diálise.

 Os cursos de Ciências Sociais, Engenharia 
da Computação e Matemática da PUCRS con-
quistaram o conceito 5 - o mais alto na escala 
de avaliação - no Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes de 2008. A avaliação integra 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior do Ministério da Educação.

 Durante o Congresso Internacional Pre-
sença Francesa no Modernismo Brasileiro, 
realizado pela Faculdade de Letras, em parceria com a Uni-
versité de La Sorbonne Nouvelle - Paris III, da França, houve 
cursos, conferências e mesas redondas. O evento debateu o 
modernismo e as artes, o pensamento estético francês, a lí-
rica modernista, a poesia francesa e francófona e a presença 
da cultura francesa na escrita dos modernistas.

 A primeira turma do Programa de Residência Multiprofis-
sional em Saúde da Família e Comunidade (Premus) formou 
42 profissionais de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nu-
trição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. A residência 
trata das diretrizes do SUS, da integralidade, do modelo de 
vigilância à saúde, articulados ao campo da saúde da família, 
do adulto, do idoso, da criança e do adolescente.

 Alunos, diplomados, funcionários e professores da 
Universidade participaram, entre setembro e outubro, 

das Olimpíadas da PUCRS 2009. Os jogos, realizados 
no Parque Esportivo da Universidade, reuniram 1.077 
pessoas. 

 A Pró-Reitoria de Extensão da PUCRS realizou o 16.º En-
contro Nacional de Extensão e Ação Comunitária e a 11.ª 
Assembleia Nacional do Fórum Nacional de Extensão e Ação 
Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Supe-
rior Comunitárias (ForExt). 

 A PUCRS participou do Dia da Responsabilidade Social 
do Ensino Superior Particular - Ensino Responsável 2009. A 
iniciativa seguiu a proposta da Associação Brasileira de Man-
tenedoras de Ensino Superior.

 Em comemoração à Semana do Trânsito, foram realizadas 
atividades especiais na PUCRS, em parceria com a Fundação 
Thiago Gonzaga. A exposição fotográfica Um Novo Olhar e a 
peça teatral O Exército dos Sonhos foram os destaques. 
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A PUCRS foi escolhida a melhor Universi-
dade do Ano no País entre as privadas, 
segundo o 5.º Prêmio Melhores Univer-

sidades 2009, do Guia do Estudante e Banco 
Real – Grupo Santander. A Universidade de São 
Paulo (USP) se destacou entre as públicas. O 
prêmio foi entregue em São Paulo numa sole-
nidade que contou com a presença do Reitor 
Joaquim Clotet. A PUCRS é campeã em mais 
duas categorias dentro das instituições priva-
das: Ciências Exatas e Informática e Engenharia 
e Produção. Na análise de Clotet, o prêmio re-
conhece a qualidade da Universidade, que foca 
seus trabalhos na graduação, na pesquisa e na 

extensão, e está comprometida com a forma-
ção humana e profissional. O Guia do Estudante 
2009 destacou dez cursos da PUCRS com cinco 
estrelas (excelente) e 21 com quatro. A Editora 
Abril avaliou 9.371 graduações no País. Destas, 
3.551 foram estreladas. No mesmo mês, o Mu-
seu de Ciências e Tecnologia da Universidade 
(MCT) foi considerado a única atração 5 estre-
las em Porto Alegre, figurando como uma das 
28 melhores atrações do Brasil conforme o Guia 
Quatro Rodas 2010, organizado pela mesma 
Editora. Conforme foi descrito na publicação, o 
MCT é uma experiência a ser vivida em Porto 
Alegre, assim como assistir a um Gre-Nal.

PUCRS é a melhor Universidade 
Privada do Ano do Brasil

Reitor Joaquim Clotet recebeu prêmio nacional para a Universidade
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PUCRS é a melhor Universidade 
Privada do Ano do Brasil

 A ópera Il Trovatore (O Trovador), do italia-
no Giuseppe Verdi, foi apresentada com a Or-
questra Filarmônica e o Coral da PUCRS (foto). 

 Em homenagem ao Dia do Idoso, o Ins-
tituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS 
(IGG) realizou o 1.º Gre-Nal de Idosos. A ati-
vidade contou com a participação de vários 
ex-atletas de Grêmio e Internacional.

 O Centro de Microscopia e Microanáli-
ses comemorou seus dez anos inaugurando 
novas instalações. A área foi duplicada.

 A primeira conferência entre a Faculdade 
de Comunicação Social (Famecos), o Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) e o 
Grupo RBS buscou estabelecer os contatos para uma pesqui-
sa sobre tecnologias móveis, em Porto Alegre.  Estudantes de 
graduação, pós-graduação, professores, repórteres e editores 
do Grupo da RBS envolveram-se na construção e manutenção 
de um site com notícias feitas através da tecnologia Android.

 A Fundação Irmão José Otão (Fijo) lançou o Observatório do 
Terceiro Setor, com o objetivo de contribuir com o desenvolvi-
mento social do Rio Grande do Sul, propiciando a instauração de 
processos de observação, monitoramento e avaliação das inicia-
tivas das organizações do Terceiro Setor. A Fijo também organizou 
a 1.ª Mostra de Tecnologias Sociais do Rio Grande do Sul, a fim 
de promover o diálogo entre o saber acadêmico e o saber popular, 
evidenciando a importância da tecnologia social como forma de 
enfrentar desigualdades sociais existentes no país.

 Com o objetivo de promover a cultura empreendedora e 
as ideias inovadoras, o 3.º Torneio Empreendedor teve 39 
equipes inscritas. Os 127 acadêmicos, de 22 cursos diferen-

tes, elaboraram plano de negócios, capacitaram-se, e, no fi-
nal, ficaram dez semifinalistas. As três primeiras colocações 
receberam ao todo R$ 19 mil em bolsas de estudos da PUCRS.

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PUCRS 
promoveu palestra com a vice-presidente do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Wra-
na Panizzi, dentro do ciclo de encontros em comemoração 
aos 40 anos da Pós-Graduação na Universidade. 

 A Edipucrs esteve presente com vários lançamentos na 55.ª 
edição da Feira do Livro de Porto Alegre. A editora ofereceu 
descontos de 30% em todas as obras. O Museu de Ciências 
e Tecnologia, pela primeira vez, também participou do evento.

 Projeto para criação de um laboratório pioneiro na fabrica-
ção de kits de imunodiagnóstico no Brasil foi apresentado 
pela professora Ana Lígia Bender, da Faculdade de Farmácia, 
como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, pro-
movida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
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O pensador da Pós-Modernidade e da 
Sociologia do Cotidiano Michel Maffe-
soli entrou para a galeria dos agracia-

dos com o título de Doutor Honoris Causa da 
PUCRS, que exalta a contribuição do intelectual 
francês para a formação de doutores de norte a 
sul do País e o estreito vínculo com a Faculda-
de de Comunicação Social (Famecos). No seu 
discurso, vestindo a sua toga da Universidade 
Paris Descartes - Sorbonne, Maffesoli enfati-
zou o papel das universidades desde os seus 
primórdios na formação do sentido das coisas, 
no compartilhamento do saber e contra os dog-
matismos. O sociólogo, conhecido pesquisador 
na Europa, Ásia e América Latina, é referência 
nas Faculdades de Comunicação. É considera-
do o teórico da comunicação e do laço social 

na pós-modernidade e um dos autores france-
ses contemporâneos mais traduzidos no Brasil, 
com cerca de 21 livros publicados por editoras 
brasileiras. Também se tornou uma espécie de 
representante da cultura brasileira na França. 
A proposta do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social da Famecos ocorreu no 
contexto do ano da França no Brasil. O título de 
Doutor Honoris Causa é concedido à persona-
lidade que tenha se distinguido pelo saber ou 
pela atuação em prol das artes, das ciências, 
da filosofia, das letras ou do melhor entendi-
mento entre os povos. Trata-se da distinção 
honorífica de maior reconhecimento acadêmi-
co de uma universidade, outorgado a quem re-
conhecidamente reúne tantas virtudes.

Pensador da Pós-Modernidade é Doutor 
Honoris Causa da PUCRS 

Michel Maffesoli (E) recebeu maior distinção honorífica da Academia
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Pensador da Pós-Modernidade é Doutor 
Honoris Causa da PUCRS 

 Os destaques da comemoração aos 61 anos 
da Universidade foram a entrega da Medalha 
Irmão Afonso, que teve, entre os agraciados, o 
Reitor Joaquim Clotet e a Pró-Reitoria de Assun-
tos Comunitários, Jacqueline Poersch Moreira; 
e a inauguração do Logos: Aprendizagem sem 
Fronteiras (foto), espaço vinculado à Pró-Reito-
ria de Graduação (Prograd), com ampla estru-
tura para oficinas, cursos e reuniões, além de 
coordenadorias da Prograd. 

 A Biblioteca Central Irmão José Otão da PU-
CRS sediou a exposição comemorativa aos 80 
anos da Revista do Globo. A Faculdade de Le-
tras realizou a organização completa do periódico em 15 CDs, 
contendo 942 edições e dois números especiais. 

 A PUCRS sediou o Seminário Hélice Tríplice na América La-
tina: conhecimento para a inovação. Entre os palestrantes, re-
presentantes do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru 
e Venezuela, além do norte-americano Henry Etzkowitz, criador 
do conceito da Hélice Tríplice, representado pela integração entre 
universidade - indústria - governo.

 O Hospital São Lucas promoveu a 6.ª edição da sua Feira 
do Livro Infantil, mantendo a tradição de ter o mesmo patro-
no da Feira do Livro de Porto Alegre. Neste ano, Carlos Urbim.

 A Semana do Empreendedorismo da PUCRS, vinculada 
à 2.ª Semana Global do Empreendedorismo, teve como desta-
que o Seminário de Educação Empreendedora, organizado em 
parceria com o Sebrae-RS. No encerramento do evento, houve 
a entrega das premiações às três equipes vencedoras do 3.º 
Torneio Empreendedor. 

 A PUCRS, em conjunto com a empresa AS Technology, de 

São José dos Campos, depositou patente sobre o uso de um 
polímero biodegradável nos processos de regeneração óssea 
e nervosa: o poliuretano-caprolactona. Os casos beneficiados 
são de reconstrução da gengiva, regeneração de tecidos e ner-
vos, implantes odontológicos, cicatrizes e queimaduras. 

 Homenagens a educadores marcaram a passagem dos 70 
anos da Faculdade de Educação. Houve a entronização do 
quadro da ex-diretora Maria Helena Menna Barreto Abrahão e 
a inauguração da Sala de Estudos dos Professores.

 A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, a Gerência de 
Recursos Humanos e o Centro de Pastoral e Solidariedade da 
Universidade lançaram o Projeto Vida e Trabalho. O objeti-
vo é proporcionar aos funcionários da Prefeitura Universitá-
ria oportunidade de integração, formação e convívio para um 
maior conhecimento da Instituição. 

 A PUCRS ingressou no serviço de microblogging Twitter. 
Através das mensagens de até 140 caracteres são publicadas 
dicas, serviços e outras informações de interesse da comuni-
dade acadêmica e público em geral. 
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A PUCRS foi agraciada pela Associa-
ção Nacional de Pesquisa e Desen-
volvimento das Empresas Inovadoras 

(Anpei) com um novo título em reconhecimen-
to ao seu caráter inovador. Além da Univer-
sidade, mais 47 empresas e instituições as-
sociadas à Anpei, como Eletrobrás, Rhodia, 
Instituto Inovação e PUC do Paraná, recebe-
ram a distinção. O Selo Anpei de Empresa Ino-
vadora, lançado em 2008, busca reconhecer 
as empresas e instituições de ciência, tecno-
logia e inovação associadas que investem em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação no Bra-
sil. Para concedê-lo, a Anpei realiza um pro-
cesso de avaliação que leva em conta crité-

rios como investimentos em desenvolvimento 
tecnológico, intensidade de recursos humanos 
empregados e impacto da inovação gerado por 
produtos lançados no mercado. Além do Selo 
Anpei, a Instituição figura, pelo terceiro ano 
consecutivo, entre as Campeãs da Inovação 
no Sul do Brasil. De acordo com a pesquisa 
promovida em 2009 pela Revista Amanhã e 
Consultoria Edusys, de São Paulo, a Universi-
dade se mantém entre as dez instituições que 
mais inovam na Região. O resultado foi obti-
do a partir da aplicação de um questionário 
composto por 50 questões que incluem todos 
os aspectos valorizados por companhias real-
mente vocacionadas para a inovação.

Universidade é reconhecida pelo 
perfil inovador 

Equipe da PUCRS recebeu prêmio dedicado à inovação
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Universidade é reconhecida pelo 
perfil inovador 

 O Núcleo Tecnológico de Energia Solar, da Faculdade 
de Física da PUCRS, lançou (foto) a tecnologia de fa-
bricação de módulos fotovoltaicos, inédita na América 
Latina. Os módulos são formados por várias células so-
lares industriais, desenvolvidas e fabricadas no Núcleo. 

 O Concurso Vestibular de Verão 2010 ofereceu três 
novos cursos de graduação: o bacharelado em Mate-
mática Empresarial e os cursos superiores de Tecnolo-
gia em Gestão de Turismo e em Hotelaria.

 Uma das maiores produtoras, editoras e distribuido-
ras mundiais de produtos de entretenimento interativo, 
a empresa francesa Ubisoft, instalou-se no Tecnopuc.

 O Laboratório de TV Digital do Labelo foi reconhecido 
oficialmente, pela Anatel, como apto a executar ensaios fun-
cionais para homologar equipamentos transmissores de te-
levisão fabricados para operar no Sistema Brasileiro de TV 
Digital (ISDB-T).

 O Delfos - Espaço de Documentação e Memória Cultural 
da PUCRS comemorou um ano de criação com o lançamento 
do novo site www.pucrs.br/delfos.

 PUCRS e IBM firmaram parceria para qualificação de 
estudantes por meio do IBM Smart Professional, projeto de 
certificação da empresa de tecnologia da informação e de 
seus parceiros para qualificar mão de obra e capacitar pro-
fissionais. 

 A bancada gaúcha no Congresso Nacional garantiu R$ 25 
milhões, no orçamento 2010 da União, para implementar o 
Centro Tecnológico de Produção Audiovisual do RS, pro-
jeto da PUCRS e da Fundacine com a Secretaria da Cultura 
do RS e a Prefeitura de Viamão. O lote inicial deve ser de R$ 
6 milhões, até julho.

 A PUCRS assinou um acordo de cooperação com o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, o Sebrae/RS, o Instituto 
Euvaldo Lodi/RS e mais cinco universidades gaúchas, visando 
à capacitação de gestores de tecnologia, representantes 
do setor produtivo, pesquisadores e estudantes de graduação 
e de pós-graduação. 

 A Bolsa Mérito foi entregue aos 49 primeiros colocados no 
Concurso Vestibular de Verão 2010. Os estudantes receberam 
o certificado que concede a bolsa integral das mãos do Reitor, 
Joaquim Clotet, e dos diretores de cada Faculdade.

 O Bacharelado em Sistemas de Informação figura em pri-
meiro lugar entre as IES privadas no País. Biologia e Engenha-
ria de Computação lideram na Região Sul entre as públicas e 
privadas. Arquitetura é a primeira no Sul e a terceira no Brasil 
entre as privadas. Os dados são da avaliação do Inep/MEC 
de 2008, revista em dezembro.

 A PUCRS concluiu o ciclo de encontros sobre o Planeja-
mento Estratégico Institucional no período de 2011-2015. 
Os eventos reuniram diretores, assessores de pró-reitorias, 
coordenadores e professores da Universidade.
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CRS, FLAVIA VALLADÃO THIESEN, recebeu, em 
jantar alusivo ao Dia do Farmacêutico, o prêmio 
Sérgio Lamb de Farmacêutico na Área de Ensi-
no, por excelência profissional e reconhecida 
conduta ética e dedicação à promoção, prote-
ção e recuperação da saúde. A premiação foi 
entregue pelo Conselho Regional de Farmácia.

 O LABELO/PUCRS foi premiado pela Eletro-
brás com o Selo Procel 2008, pela realização 
de testes em produtos de iluminação, ventila-
dores de teto, motores e refrigeração. O Selo 
Procel orienta o consumidor no ato da compra, 
indica os produtos que apresentam os melho-
res níveis de eficiência energética dentro de 
cada categoria, e proporciona economia na 
conta de energia elétrica.

 A Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação, Software e Internet 
(Assespro-RS) premiou os melhores trabalhos 
de conclusão realizados pelos alunos dos cur-
sos de Ciência da Computação e de Sistemas 
de Informação, da Faculdade de Informática. Os 
prêmios foram entregues aos alunos FREDERI-
CO PESENTE e HENRIQUE SCHNEIDER, do cur-
so de Sistemas de Informação, orientados pelo 
professor Celso Maciel da Costa; e para o ba-
charel VOLMAR DE OLIVEIRA JÚNIOR, do curso 
de Ciência de Computação, com orientação da 
docente Soraia Raupp Musse.

 O diretor do Instituto de Geriatria e Geronto-
logia, NEWTON TERRA, foi homenageado pela 
Prefeitura Municipal com a Medalha Cidade de 
Porto Alegre, na área de saúde, por relevantes 
serviços em benefício da população idosa da 
Capital. A honraria foi entregue no Teatro Re-
nascença, Centro Municipal de Cultura.

 Um país olímpico sem Educação Olímpica? 
foi o tema do trabalho que recebeu o 2.º lugar 
no Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão 
Social - categoria Ensaios - âmbito nacional, 
realizado pelo professor da Faculdade de Edu-
cação Física e Ciência do Desporto, NELSON 
TODT. A premiação foi recebida das mãos do 
presidente da república, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, e do Ministro do Esporte, Orlando Silva. 

 Visitar o Museu de Ciências e Tecnologia é 
imperdível, conforme avaliação da edição 2009 
do Guia 4 Rodas Brasil, da Editora Abril. A pu-
blicação recomenda o MCT a quem transitar 
por Porto Alegre e destaca os experimentos lú-
dicos e interativos como o simulador de terre-
moto, a evolução do feto desde o primeiro mês 
até o nascimento e o giroscópio humano, que 
simula o que acontece com o corpo na ausên-
cia da gravidade.

 O estudante do 5.º nível de Língua Japonesa do 
Instituto de Cultura Japonesa MATHEUS DE SOUZA 
ESCOBAR ficou em 1.º lugar, como não descenden-
te, no 14.º Concurso Nacional de Oratória em Lín-
gua Japonesa. Ele representou a região sul no even-
to e concorreu com mais 16 vencedores das etapas 
regionais de oratória, de oito regiões do país. Como 
prêmio, o jovem participará por duas semanas de 
um intercâmbio cultural no Japão.

 A PUCRS foi contemplada duas vezes pelo 
Grupo Jornal do Comércio com o troféu Xico 
Stockinger, na promoção Destaques do Ano. O 
evento ocorreu na sede da Fiergs. A nova Bi-
blioteca Central foi Destaque em Educação, e 
o diretor do Instituto do Cérebro, neurologista 
JADERSON COSTA DA COSTA, recebeu o Des-
taque na Ciência pelo trabalho que realiza pela 
ciência brasileira e mundial. 
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 Um estudo abordando o manejo de crianças e ado-
lescentes com suspeita de processos inflamatórios in-
testinais, utilizando a ultra-sonografia em escala de 
cinzas e com Doppler em cores, como métodos de in-
vestigação inicial, antes de procedimentos mais invasi-
vos, desenvolvido no Hospital São Lucas, foi premiado 
pelo The Royal College of Radiologists, da Inglaterra. Os 
autores, médicos MATIAS EPIFANIO, MATTEO BALDIS-
SEROTTO, JOSÉ SPOLIDORO e ANA GAIGER, recebe-
ram o Prêmio Ella Preiskel 2008.

 O projeto Um framework para avaliação da implan-
tação do MR MPS em grupos cooperados de empresas, 
sob responsabilidade do professor da Faculdade de In-
formática RAFAEL PRIKLADNICKI, conquistou o 2.º lu-
gar no prêmio Dorgival Brandão Júnior da Qualidade e 
Produtividade em Software, no ciclo 2008 dos projetos 
do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
em Software (PBQP-Software). O prêmio, anual, é con-
cedido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.

 O curta-metragem De Volta ao Quarto 666, do 
professor do curso Superior de Tecnologia em Produ-
ção Audiovisual, Cinema e Vídeo (Teccine) GUSTAVO 
SPOLIDORO, recebeu o troféu Assembleia Legislativa 
de melhor filme da Mostra Gaúcha, realizada em pa-
ralelo ao Festival de Gramado.

 O professor IVÁN IZQUIERDO foi convidado pela So-
ciedade para Neurociência para participar do volume 7 
da série de livros “A História da Neurociência em Au-
tobiografia”. Trata-se de uma série de crônicas auto-
biográficas sobre a vida e carreira dos neurocientistas 
mais renomados, com recordações pessoais que iden-
tificam influências importantes e eventos memoráveis. 
Editado e impresso pela Oxford Press, a série reuniu, 
em seus seis primeiros volumes, histórias de 89 neu-
rocientistas de destaque internacional. Único residente 
na América Latina a participar desse projeto, Izquier-
do também recebeu a medalha do Mérito Farroupilha, 

homenagem do Parlamento gaúcho em reconhecimen-
to às importantes pesquisas e descobertas realizadas 
pelo cientista, em relação aos mecanismos e à modu-
lação da memória em suas diversas fases.

 A professora da Faculdade de Letras HELENITA ROSA 
FRANCO foi empossada na cadeira 26 da Academia Lite-
rária Feminina do Rio Grande do Sul (ALF/RS), que tinha 
como patrona Lila Ripoll. A cerimônia foi no Delfos - Es-
paço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS.

 O trabalho Transplante autólogo de células-tronco 
de medula óssea em dois pacientes com epilepsia 
do lobo temporal refratária, desenvolvido por profis-
sionais do Serviço de Neurologia do Hospital São Lu-
cas e do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul 
(InsCer), sediado na Universidade, recebeu o Prêmio 
Instituto Lundbeck de Incentivo à Pesquisa, na cate-
goria Neurologia. A premiação aconteceu durante o 
5.º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamen-
to e Emoções - Simpósio de Atualização em Doenças 
do Sistema Nervoso - Jornada Nacional de Neuropsi-
quiatria Geriátrica, Sono, Epilepsia e Comportamento 
- Encontro Nacional de Neuropsicologia, realizados no 
município de Gramado (RS).

 O projeto Joana D´Arc - Em Luta pela Dignidade re-
cebeu o Prêmio Top Cidadania, concedido pela Asso-
ciação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional 
RS (ABRH-RS). Desenvolvido pelo Núcleo de Extensão 
Comunitária, com o patrocínio da Petrobras, o traba-
lho é realizado na Vila Joana d´Arc, em Porto Alegre, 
e busca promover a qualidade de vida da comunidade 
por meio do trabalho.

 Os recém-formados no curso de Engenharia de 
Controle e Automação, da Faculdade de Engenha-
ria, DIEGO PINTO DOS SANTOS e TOMÁS SCHER-
RER, com 23 anos, conquistaram o primeiro lugar no 
concurso Dare to Dream Different, da Microsoft. Eles 
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desenvolveram, no Centro de Pesquisas em 
Tecnologia Wireless da Universidade (CPTW), 
um sintetizador de áudio a partir de um kit 
da Microsoft com a tecnologia .NET Micro-
framework, que pode reproduzir o som de di-
ferentes instrumentos musicais.

 O Conselho Municipal de Ciências e Tecno-
logia de Porto Alegre homenageou professo-
res da PUCRS e unidades, como a Agência de 
Gestão Tecnológica (AGT) e o Tecnopuc. O Rei-
tor Joaquim Clotet recebeu a distinção pelas 
Unidades. Também foram contemplados o di-
retor do Instituto do Cérebro, JADERSON COS-
TA DA COSTA, na categoria Pessoas do Setor 
Acadêmico e o diretor da AGT, RICARDO BAS-
TOS, na categoria Pessoas do Setor Privado.

 O Tecnopuc recebeu o Prêmio Nacional 
de Empreendedorismo Inovador - Melhor 
Par que Tecnológico do Ano em 2009, prin-
cipal reconhecimento brasileiro na área de 
empre endedorismo e inovação. A distinção 
foi concedida pela Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec), Sebrae, Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep) e Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI).

 Duas monografias realizadas no curso de 
Relações Públicas da Faculdade de Comuni-
cação Social da PUCRS (Famecos) venceram 
a 27.ª edição do Prêmio ABRP, da Associação 
Brasileira de Relações Públicas. A mais tra-
dicional premiação da área teve a participa-
ção de mais de 100 trabalhos, de instituições 
de ensino superior de todo o País.

 O professor e pesquisador IVÁN IZQUIER-
DO recebeu o prêmio Ciudad Capital, do go-

verno da capital federal do México. A honraria 
se deve ao reconhecimento internacional e às 
importantes pesquisas e descobertas reali-
zadas pelo cientista, em relação aos meca-
nismos e à modulação da memória em suas 
diversas fases. Outorgado desde 2007, foi a 
primeira vez que alguém de fora do país rece-
beu a premiação.

 O professor DIOGO LARA, da Faculda-
de de Biociências, teve o projeto A Flunari-
zina como antipsicótico de longa duração 
contemplado com o Prêmio Saúde da Edito-
ra Abril, na categoria Saúde Mental e Emo-
cional. A entrega do prêmio ocorreu em São 
Paulo.  

 O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
da PUCRS, JORGE AUDY, foi eleito a Persona-
lidade do Ano na 1.ª edição do prêmio da So-
ciedade dos Usuários de Informática e Teleco-
municações do RS (Sucesu - RS). O Tecnopuc 
recebeu homenagem especial pela conquista 
do prêmio de Melhor Parque Tecnológico do 
Ano em 2009.

 O diretor do Tecnopuc, ROBERTO MOS-
CHETTA, foi eleito presidente regional da 
Rede Gaúcha de Incubadoras e Parques 
Tecnológicos (Reginp), ligada à Associação 
Nacional de Entidades Promotoras de Em-
preendimentos Inovadores, para mandato 
de dois anos.

 O diretor da Faculdade de Informática, 
AVELINO ZORZO, foi agraciado com a me-
dalha Marechal Rondon, da Ordem do Mé-
rito da Federação das Academias de Letras 
e Artes do Estado de São Paulo (Falasp). A 
iniciativa da homenagem partiu da Asso-
ciação dos Usuários de Informática e Tele-
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comunicações do Rio Grande do Sul (Sucesu-RS), 
entidade que promove o uso da Tecnologia da Infor-
mação e Comunicações, com apoio da Falasp, des-
tacando quem tem buscado de forma incansável o 
progresso da área.

 O diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas, 
ELONES RIBEIRO, foi agraciado com a Medalha Amigo 
Sipaer (Sistema de Investigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos) pelo Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Brasília. A 
homenagem é prestada às pessoas que ajudaram no 
trabalho do Sipaer, atuando nos elos do sistema aéreo 
ou como representantes de empresas.

 A Associação das Empresas Brasileiras de Tecnolo-
gia da Informação – Regional RS (Assespro-RS) pre-
miou os melhores Trabalhos de Conclusão de Curso  
de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, 
também no segundo semestre. Os vencedores foram 
LUIZ GUSTAVO GESSWEIN CRUZ, bacharel em Ciên-
cia da Computação, e FERNANDA DIAS e LEONARDO 
FAGUNDES DA SILVA, bacharéis em Sistemas de Infor-
mação. Os professores Márcio Sarroglia Pinho e Edu-
ardo Meira Peres foram os respectivos orientadores. A 
escolha das monografias foi realizada por uma banca 
de diretores da Assespro-RS, que avaliaram segundo 
critérios como inovação, implementação, aplicabilida-
de e melhor técnica.

 O aluno de doutorado em Ortodontia da Faculdade 
de Odontologia ANDRÉ WEISSHEIMER e sua orienta-
dora, LUCIANE MACEDO DE MENEZES, receberam o 
prêmio de terceira melhor dissertação de mestrado 
durante o 7.° Congresso da Associação Brasileira de 
Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado em Brasilia. O 
trabalho abordou a utilização de tomografia computa-
dorizada de feixe cônico (cone-beam) para avaliar os 
efeitos da expansão maxilar com dois tipos de apare-
lhos expansores.

 O curso de Ciências Econômicas da Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia conquistou 
os dois primeiros lugares no 23.º Prêmio Corecon-RS 
de Monografias, concedido pelo Conselho Regional de 
Economia do Rio Grande do Sul. A vencedora foi a aluna 
e funcionária da Universidade ANELISE MANGANELLI. 
FLAVIANE DE OLIVEIRA ficou em 2.º lugar. O prêmio foi 
entregue em solenidade conduzida pelo presidente do 
Corecon-RS, José Luiz Amaral Machado.

 A Faculdade de Comunicação Social conquistou três 
das quatro premiações da categoria acadêmico do 26.º 
Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Sob o slo-
gan 30 anos da Anistia, 25 anos das Diretas Já! e a 
construção da Democracia, a TV Foca obteve o segun-
do lugar, o Diário do Campus o terceiro lugar e o aluno 
SAMIR ROSA DE OLIVEIRA, do 6.º semestre de Jorna-
lismo, conquistou menção honrosa. Os estudantes re-
ceberam as premiações na sede da OAB do Rio Grande 
do Sul. O evento é promovido pela OAB/RS com o Movi-
mento de Justiça e Direitos Humanos.

 O doutorando SAMUEL GREGGIO, do Programa de 
Pós-Graduação em Pediatria/Saúde da Criança da 
Faculdade de Medicina, vinculado ao Laboratório de 
Neurociências do Instituto de Pesquisas Biomédicas, 
recebeu menção honrosa no 8.º Prêmio de Incentivo 
em Ciência e Tecnologia para o SUS pelo trabalho 
de mestrado Efeito neuroprotetor do peptídeo NAP 
sobre o dano oxidativo hipocampal de ratos neonatos 
submetidos ao modelo de crises convulsivas induzidas 
por hipóxi. A pesquisa foi orientada pelo professor 
JADERSON COSTA DA COSTA.
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Dom DADEUS GRINGS
Chanceler

LAURO FRANCISCO HOCHSCHEIDT (até 07/12/2009)

INÁCIO NESTOR ETGES (desde 08/12/2009) 

Presidente da Entidade Mantenedora

JOAQUIM CLOTET
Reitor

EVILÁZIO TEIXEIRA
Vice-Reitor

PAULO ROBERTO GIRARDELLO FRANCO
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SOLANGE MEDINA KETZER
Pró-Reitora de Graduação

JORGE LUIS NICOLAS AUDY
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

JOÃO DORNELLES JUNIOR
Pró-Reitor de Extensão

JACQUELINE POERSCH MOREIRA
Pró-Reitora de Assuntos Comunitários

MARCOS ALEXANDRE MASERA 
Chefe do Gabinete da Reitoria

ALZIRO CÉSAR DE MORAIS RODRIGUES 
Coordenador da Assessoria de Planejamento e 
Marketing

VINÍCIUS LICKS 
Assessor para Área de Desenvolvimento Institucional

ANA LUISA BASEGGIO
Coordenadora da Assessoria de Comunicação Social

DARIO GUIMARÃES DE AZEVEDO
Assessor para Assuntos Internacionais e 
Interinstitucionais

ATTILA SÁ D’OLIVEIRA
Procurador Jurídico

ARMANDO LUIZ BORTOLINI
JOSÉ RENATO SCHMAEDECKE
Assessores da Reitoria

SÉRGIO LUIZ LESSA DE GUSMÃO
Diretor da Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia

LUCIANO MARQUES DE JESUS (até 13/12/2009)

DRAITON GONZAGA DE SOUZA (desde 14/12/2009)

Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas

CARLOS ALEXANDRE SANCHEZ FERREIRA
Diretor da Faculdade de Biociências

BEATRIZ GERSHENSON AGUINSKY 
Diretora da Faculdade de Serviço Social

FABRÍCIO DREYER ÁVILA POZZEBON
Diretor da Faculdade de Direito

MÁGDA RODRIGUES DA CUNHA
Diretora da Faculdade de Comunicação Social

MARCOS TULIO MAZZINI CARVALHO
Diretor da Faculdade de Odontologia

BLANCA SUZANA GUEVARA WERLANG (até 04/10/2009)

ANA MARIA PEREIRA (desde 05/10/2009)

Diretora da Faculdade de Psicologia

MARIA CRISTINA FELIPPETTO DE CASTRO
Diretora da Faculdade de Engenharia

MARÍLIA COSTA MOROSINI 
Diretora da Faculdade de Educação

LEANDRO MIGUEL CHIARELLO 
Diretor da Faculdade de Teologia

MARIA EUNICE MOREIRA
Diretora da Faculdade de Letras

ANA MARIA MARQUES DA SILVA
Diretora da Faculdade de Física

AUGUSTO VIEIRA CARDONA
Diretor da Faculdade de Matemática

IVAN CARLOS ANTONELLO
Diretor da Faculdade de Medicina

AVELINO ZORZO
Diretor da Faculdade de Informática
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MARIA MARTHA CAMPOS
Diretora Instituto de Toxicologia

JUSSARA DE AZAMBUJA LOCH
Diretora do Instituto de Bioética

CÉSAR AUGUSTO MAZZILLO
Diretor da Biblioteca Central Irmão José Otão

JOSÉ FRANCISCO BERGAMASCHI
Diretor do Centro de Extensão Universitária Vila Fátima

VALDÍCER CIVA FACHI
Diretor do Centro de Pastoral e de Solidariedade

JERÔNIMO CARLOS SANTOS BRAGA
Diretor da Edipucrs e da Gráfica Epecê

LEOMAR BAMMANN
Diretor Geral e Administrativo do Hospital 
São Lucas
LAURI HECK
Diretor Administrativo Adjunto do Hospital 
São Lucas
CARLOS CÉZAR FRITSCHER (até 08/12/2009)

PLÍNIO VICENTE MEDAGLIA FILHO (desde 09/12/2009) 

Diretor Técnico e Clínico do Hospital São Lucas 

MARLOW KWITKO
Diretor Acadêmico do Hospital São Lucas 

EGON CARLOS SEITZ
Diretor do LABELO

EMÍLIO ANTONIO JECKEL NETO
Diretor do Museu de Ciências e Tecnologia

RICARDO MELO BASTOS
Diretor da Agência de Gestão Tecnológica - AGT

ROBERTO ASTOR MOSCHETTA
Diretor do Parque Científico e Tecnológico – Tecnopuc 

CLEITON TAMBELLINI BORGES
Diretor-Geral do Campus Uruguaiana 

THADEU WEBER (até 08/12/08)

ADELMO GERMANO ETGES (desde 09/12/08)

Gestor do Campus Viamão 

SANDRA MARA OLIVEIRA EINLOFT
Diretora da Faculdade de Química

ELONES FERNANDO RIBEIRO
Diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas

FLAVIA VALLADÃO THIESEN (até 13/12/2009)

ANA LÍGIA BENDER (desde 14/12/2009)

Diretor da Faculdade de Farmácia

PAULO HORN REGAL
Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

BEATRIZ SEBBEN OJEDA
Diretora da Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e 
Nutrição

SÔNIA BEATRIZ DA SILVA GOMES (até 13/12/2009)

CHRISTIANO GUEDES (desde 14/12/2009)

Diretor da Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto

JUAN JOSÉ MOURIÑO MOSQUERA
Diretor do Instituto de Cultura Hispânica

FREDERICO GERLING JÚNIOR (até 08/12/2009)

ADRIANA CARDOSO DE ALMEIDA (desde 09/12/2009) 

Diretora do Instituto de Cultura Musical

YUKIO MORIGUCHI
Diretor do Instituto de Cultura Japonesa

NEWTON LUIZ TERRA
Diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia

PAULO MÁRCIO CONDESSA PITREZ
Diretor do Instituto de Pesquisas Biomédicas

BETINA BLOCHTEIN 
Diretora do Instituto do Meio Ambiente

JADERSON COSTA DA COSTA
Diretor do Instituto do Cérebro do RS

CARLOS NELSON DOS REIS
Diretor do Instituto de Pesquisa & Desenvolvimento - IDEIA 

JORGE ALBERTO VILLWOCK
Diretor do Centro de Pesquisas e Conservação da 
Natureza – Pró-Mata



Princípios de Gestão para o quadriênio 2009-2012

•	 Qualidade	com	sustentabilidade
•	 Inovação	e	Empreendedorismo
•	 Integração	ensino,	pesquisa	e	extensão
•	 Responsabilidade	social	e	ação	solidária
•	 Relacionamento	com	a	sociedade
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