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Auditório do prédio 7, das 17h30min às 

19h. Alunos de grupos PET (Programa de 

Educação Tutorial) debatem sobre alimen-

tos transgênicos e apresentam estratégias 

para segurança alimentar. Inscrições no lo-

cal ou pelo e-mail logos@pucrs.br, confor-

me disponibilidade de vagas. Promoção: 

Pró-Reitoria Acadêmica.

Provas das 14h às 18h. Enquanto os candidatos prestam o 
concurso, pais e acompanhantes podem participar de ati-
vidades na Universidade com o Projeto Acalanto Vestibular 
Legal. A iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários oferece missa, centro de convivência e 
bate-papo, informações sobre créditos educativos e be-

nefícios, desafios mate-
máticos, sala de internet 
e matiné. Informações 
sobre o processo seletivo:  
3320-3557 e www.pucrs.
br/vestibular.  

Salão do Centro de Convivência do prédio 22, às 17h. Posse 
da 19ª gestão – 2014/2016 – da diretoria. O presidente é 
César Kruger (Face); a vice-presidente, Helena Sporleder 
Cortes (Faced); o secretário-geral, Carlos Rossa (Fale); e o 
tesoureiro-geral, Rogério Villela (Face). Promoção: Associa-
ção dos Docentes e Pesquisadores da PUCRS (ADPPUCRS).

5 DE JUNHO – PROGRAMA + SABER: 

PALESTRA ECOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO HUMA
NA

7 E 8 DE JUNHO – VESTIBULAR DE INVERNO E PROJETO ACALANTO

Auditório do prédio 7, das 19h30min às 
21h. O publicitário e sócio-diretor da agên-
cia Joker Comunicação, Rodrigo Hoffmann 
(foto), conta a sua trajetória e a da empresa. O 
evento é gratuito e não é necessária inscrição prévia. 
Informações pelo pucrs.br/nucleoempreendedor ou pelo 
3353-7766. Promoção: Núcleo Empreendedor da PUCRS.

6 DE JUNHO – PAPO INQUIETO 

5 DE JUNHO – SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ADPPUCRS
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na pauta

Último dia de inscrição.  A oficina culinária será no dia 10 de junho, das 11h às 19h, com o chef Jorge Nascimento (foto). Evento de despedida dos alunos estrangeiros da PUCRS. Ins-crições pelo face.labhos@ pucrs.br, com nome com-pleto, curso, número de ma-trícula e fone para contato. Promoção: Laboratório de Hospitalidade da Faculdade de Administração, Contabi-lidade e Economia (Face). 

6 DE JUNHO – OFICINA COMIDINHAS DE ESTÁDIO
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Auditório térreo do prédio 50, às 18h30min. 

Painel e debate com a presença de Clovis Tra-

montina, presidente da empresa Tramontina; de 

Beto Carvalho, diretor executivo de marketing do 

Grêmio FBPA; de Alexandre Moreira Mussoi, vi-

ce-presidente do Sport Club Internacional, e ou-

tros convidados. Interessados devem confirmar 

presença pelo 3320-3547 ou pelo face@pucrs.br. 

Promoção: Face em parceria com o Consulado da 

Argentina em Porto Alegre.

9 DE JUNHO – SEMINÁRIO EVENTOS ESPORTIVOS 

E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 

A edição nº 6 da Mundo PUCRS circulará, 
excepcionalmente, com validade até 25 de 
junho devido aos jogos da Copa do Mun-
do. A próxima edição será publicada em 
26 de junho. Nos dias 12, 17, 18, 19, 23, 
25 e 30 de junho, datas de jogos da Copa 
em Porto Alegre ou de jogos do Brasil, a 
Universidade estará de recesso escolar.

Anote aí

Sala 302 do prédio 81, às 11h30min. Acadêmicos, diplomados, professores e técnicos administrativos debatem o papel do exercício físico na prevenção e no tratamento do problema. As palestrantes são as professoras Anelise Gaya e Micheli Duré. Inscrições na secretaria da Faculdade de Educação Física e Ciên-cias do Desporto (Fefid) e no Diretório Acadêmico da Unidade (Daef). Promoção: Fefid.

11 DE JUNHO – RESENHA FEFID SOBRE OBESIDADE INFANTIL
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Fone: 3353-4446 ou ramal 4446

Site: www.pucrs.br/mundopucrs

E-mail: mundopucrs@pucrs.br

Fan page: www.facebook.com/  

                  
    mundopucrs

Fale com a gente 
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FOTO: GILSON OLIVEIRA/ARQUIVO PUCRSA partir de 7 de junho, o bairro planejado 
América terá uma rua chamada Irmão Nor-
berto Rauch, em homenagem ao ex-Reitor 
da PUCRS, falecido em 2011. A rua tem 
acesso pela avenida Antônio de Carvalho, 
número 1.685, no plantão de vendas 
da Rossi. A inauguração ocorre às 10h, e 
terá a presença do atual Reitor, Joaquim 
Clotet, e do vereador João Carlos Nedel, 
que propôs a homenagem pela Câmara de 
Vereadores, entre outras autoridades. Rauch 
dirigiu a Instituição de 1978 a 2004. Nesse período, 
transformou a Universidade em um centro de excelência 
em ensino, pesquisa e extensão, iniciou obras como o Museu de Ciências e Tecnolo-
gia (MCT), o Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc) e o Parque Esportivo.

A música é uma grande parte da sua 
vida? Quer tirar sua banda da garagem 
e buscar um espaço no cenário nacio-
nal? A 3ª edição do Palco PUCRS será 
lançada em 10 de junho com show 
da banda vencedora em 2013, Calote 
Samba Rock, às 18h30min, no teatro 
do prédio 40. O concurso, organizado 
pelo Instituto de Cultura, terá inscrições 
de 4 de agosto a 2 de setembro pelo 
www.pucrs.br/palcopucrs e é aberto 
para grupos de 2 a 10 integrantes, de 
qualquer estilo musical, sendo pelo 
menos um estudante com matrícula 
ativa de graduação na Universidade. A 
banda vencedora ganhará a gravação 
e edição de um videoclipe no Campus, 
40 horas em estúdio profissional com 
assessoria de produção e participará de 
um Concerto da Orquestra Filarmônica 
da PUCRS. Regulamento e informações 
estarão disponíveis a partir de 10 de 
junho no site.

Homenagem ao Irmão 
    Norberto Rauch  

Palco PUCRS
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Com o objetivo de explorar o Museu de 
Ciências e Tecnologias (MCT) e mostrar 
a integração entre diversos setores da 
Universidade na busca pelo conheci-
mento, alunos da disciplina de Biomecâ-
nica Aplicada, da Faculdade de Educação 
Física (Fefid), desenvolveram trabalhos 
relacionando diferentes experimentos 
em exposição com a Física. Um dos 
projetos utilizou o Gerador Humano, 
uma bicicleta que gera energia elétrica 
para ligar diversos aparelhos, por meio 
do movimento de músculos do quadril 
e da coxa. “Vamos fazer essa associação 
e apresentá-la aos visitantes do museu 
no dia 13 de junho, a partir das 15h”, 
conta o aluno Filipe Ribeiro. Fica a dica!

Alunos da 
        Fefid em
ação no museu

FOTO: BRUNO TODESCHINI/ARQUIVO PUCRS

O aluno do mestrado em Ciências da Computação Flavio Steffens de Castro 
criou, em 2012, o site Bicharia. A primeira plataforma brasileira de crowdfun-
ding pretende auxiliar no financiamento de projetos que envolvam animais em 
situação de risco. Dessa forma, pessoas, ONGs e associações podem viabilizar 

projetos que impactem de forma 
positiva em animais carentes, bus-
cando resultados concretos a médio 
e longo prazo. Já foram enviados 
cerca de 150 projetos de ONGs e 
protetores independentes de dife-
rentes cidades do Brasil. Desses, 100 
alcançaram quota para financiamen-
to, com um total de arrecadações 
de R$ 333.182. Visite http://www.
bicharia.com.br ou entre em contato 
pelo bicharia@bicharia.com.br.

Crowdfunding para 
       proteger os animais 

FOTO: REPRODUÇÃO

por aí

A Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia (Face) construiu o 
novo Índice de Desenvolvimento Estadual (iRS) em parceria com o Grupo RBS. A 
ferramenta traduz a realidade socioeconômica da população de forma concreta 
e sem a necessidade de fórmulas complicadas. A ação, uma das que marca os 50 
anos do jornal Zero Hora, contribui para o debate sobre os rumos do RS ao medir 
os resultados de sua evolução. Com três dimensões – padrão de vida, educação 
e longevidade e segurança –, o índice compara o desempenho do RS com outros 
estados e mostra sua evolução ao longo dos anos. Para os componentes, foram 

usadas bases de dados públicas, como Ministérios do 
Trabalho e da Educação. Já as metas foram inspiradas em 
instituições internacionais, como a Organização Mundial 
da Saúde. Transparência, fácil entendimento e foco na 
vida real nortearam o formato do iRS, que tem seu foco 
nas pessoas e não em instituições ou poder público.

Face cria Índice de 
     Desenvolvimento Estadual



Formada em Pedagogia e mestre em Gerontologia 
Biomédica, Nair Mônica Ribascik do Nascimento, 59 
anos, trabalha na Universidade desde 1985, no Insti-
tuto de Geriatria e Gerontologia. “Em 2014 completo 
30 anos de PUCRS, sempre no IGG como secretária, e 
tenho muito orgulho de estar aqui”, garante. Natural 
de Santo Antônio da Patrulha (RS), de onde saiu ainda 
criança, aos cinco anos, sente saudade de morar no in-
terior, da “vidinha pacata e da família – avós, pai, mãe e 
irmãos – sempre reunida”. Filha de agricultores, adora 
viajar e já visitou Canadá, Itália, França, Japão e Coreia. 
Casada há 38 anos com Newton Nascimento, “um ho-
mem nota 1000”, tem dois filhos: Pablo (37) é pai da 
Bárbara (5), e Diego (34), pai da Giovanna (8). Além de 
curtir a família, Mônica é sócia torcedora do Interna-
cional e sempre que pode vai ao Beira Rio. 

Eu sou: otimista.
Acredito em: Deus.
Eu admiro: minha família e meus 
amigos.
Melhor lembrança: quando conheci a 
Capela Sistina.
Um lugar: a cidade de Victoria, no 
Canadá.
Durante a minha vida aprendi: a com-
preender melhor os outros.
Experiência marcante: os filhos e 
netas.
Já visitei: Canadá, Itália, França, Japão 
e Coreia.
Não gosto de: RACISMO.

Meu esporte é: torcer pelo INTER.
Pessoas que me influenciaram: minha 
mãe e o Prof. Yukio Muriguchi.
Tenho saudades de: morar no interior.
Se eu fosse um personagem: seria o 
“Jeriba Shigan”, do filme Enemymine 
(Inimigo Meu), 1985/EUA.
Recomendo: viver com dignidade.
Se eu fosse um filme eu seria: A Noviça 
Rebelde.
A trilha musical da minha vida teria: 
The Sound of Music.
Coisas simples que me fazem feliz: 
final de semana em família e passear 
com as netas.  

As melhores coisas da vida são: famí-
lia, trabalho e viagem.

Quando não estou trabalhando gosto 
de: praticar jardinagem.

Momento mais marcante na trajetória 
PUCRS: receber a medalha pelos 25 
anos de trabalho.

Se eu não trabalhasse no IGG eu seria:  
dona de uma floricultura.

Meu talento é: saber interagir com 
todas as pessoas.

Planos futuros: ver minhas netas cres-
cerem e viajar muito.

O post sobre o Concerto Canções 
Memoráveis foi um sucesso na pá-
gina do Facebook da Mundo PUCRS 
e contribuiu para levar um grande 
público na apresentação da Orques-
tra Filarmônica, em 28 de maio. O 
programa contou com obras de mu-
sicais como Os Miseráveis, Fantas-
ma da Ópera, Cats, West Side Story, 
Porgy and Bess, Chicago e outros. 
Muitas pessoas se marcaram na 

publicação, comentaram e compar-
tilharam a informação. Posts sobre 
as inscrições para o Projeto Rondon, 
a Feira de Carreiras, o Dia Mundial 
sem Tabaco e uma competição que 
premia os vencedores com bolsa de 
estudos no exterior também des-
pertaram muito interesse dos nos-
sos curtidores. Quer ficar por den-
tro? Entra lá: www.facebook.com/
mundopucrs.

30 anos de

PUCRS

SUCESSO NA WEB

Autorretrato
Nair Mônica 
do Nascimento
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De malas
prontas

Os mais procurados

Para se destacar

Antes de realizar o 
  intercâmbio acadêmico

Pré-requisitos

Fazer parte da graduação em al-
guma universidade do exterior agrega, 

além de novos conhecimento e cultura, uma 
experiência profissional e de vida. Alunos de 
todos os cursos da PUCRS podem participar 
do Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA), 
inclusive aqueles com bolsa-mérito, ProUni, 
Credpuc, Proed e Fies. São 60 universidades 
que possuem parceria ativa com o programa. 
Atualmente os países são Alemanha, Argentina, 
Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, China, Colôm-
bia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Fi-

lipinas, Finlândia, França, Índia, Inglaterra, Itália, 
Japão, México, Moçambique, Noruega, Porto 
Rico, Portugal e Uruguai.

Alguns editais oferecem bolsas de estu-
dos como Ciência Sem Fronteiras, Santander 
Universidades – Top China e Ibero-Ameri-
canas, Brafitec, Botín, ELAP, PLI. As datas de 
aberturas desses editais, que não são ligados 
à PUCRS, varia muito e a frequência com que 
são oferecidos também. Por isso é importan-
te estar sempre ligado no site da mobilidade: 
www.pucrs.br/pma.

Os países mais procurados variam de acordo com o curso, já que os es-
tudantes buscam as universidades estrangeiras que melhor atendem a 
sua área de formação. Alunos da Administração e da Engenharia têm 
preferência pelos Estados Unidos. Já no Direito e na Comunicação, o 
campeão de candidatos é Portugal.  Na Arquitetura, os mais procura-
dos são Espanha e Portugal. Na Medicina, a maior parte dos estudantes 
que participam do PMS faz as malas para o Reino Unido e a Holanda.

• É muito importante que tenha um bom coeficiente de rendimento, 
ou seja, que mantenha sempre boas notas.

• Aposte no bom nivelamento no idioma estrangeiro e na dedicação 
para aprender cada vez mais.

• Para ser um aluno com excelência e com diferencial no processo 
seletivo, é importante que apresente perfil e interesse em in-
tercâmbio acadêmico.

• Providencie o passaporte com antecedên-
cia.

• Prepare-se melhor para a prova de profici-
ência, visando atingir um bom nivelamento 
no idioma. 

• Mantenha contato com alunos que já fi-
zeram intercâmbio para ter informações 
sobre gastos e com estrangeiros sobre a 
experiência vivenciada. O Programa Amigo 
Universitário possibilita interação com alu-
nos estrangeiros na PUCRS.

• 25% de percentual cursado de gradua-
ção.

• Prova de proficiência em língua estran-
geira (exceto para estudar em Portugal, 
que não exige proficiência).

• A proficiência em inglês deve ser via  
TOEFL ou IELTS, realizada antes do edital 
PMA ser lançado.

• Estar regularmente matriculado em um 
curso de graduação da PUCRS, no mo-
mento da inscrição.

• Ter cursado no mínimo 25% dos cré-
ditos do currículo do curso.

• Ter coeficiente de rendimento 
igual ou superior a 6.

VIDA NOcampus
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Inscrição 
O aluno deve realizar a inscrição presencialmente no Núcleo de Mobilidade Acadêmica (prédio 15, sala 116), sempre em maio ou em agosto,  das 9h às 21h. Nesse período, os editais são        colocados no site, onde constam também            as documentações a serem entregues.

       Informações                  3320-3656 e www.pucrs.br/pma



O maior encontro para desenvolvedores da Apple, 
o Worldwide Developers Conference, conta com 
a presença de um aluno do curso de Sistemas de 
Informação da PUCRS. Thomas Delgado Dias (foto) 
foi um dos selecionados e está em São Francisco 
(EUA), até o dia 6 de junho, no encontro em que 
são apresentadas as novidades da marca que se-
rão lançadas aos usuários. A Apple deu a chance 
para 200 desenvolvedores, estudantes de todo o 
mundo, conseguirem um ingresso gratuitamente 
se criassem um aplicativo que apresentasse seu 
currículo. Dias faz parte deste seleto grupo. Da  
PUCRS, também participam do evento os professo-
res Afonso Sales e Alexandra Aguiar, o doutorando 
Alan Ricardo dos Santos e o funcionário Maurício 
Zaquia, ambos vinculados à Faculdade de Informá-
tica, e desenvolvedores do sistema operacional iOS.

“Bombando” na Apple 

Quatro estudantes/bolsistas de graduação e pós-
-graduação da Faculdade de Informática receberam 
um prêmio que lhes permitirá participar do Design 
Automation Conference, a maior conferência do 
mundo sobre projeto e automação de circuitos 
integrados (chips), em junho, na Califórnia (EUA). 
Foram dois orientandos de doutorado do professor 
Fernando Moraes e dois do docente Ney Calazans 
(um de mestrado e um de TCC). Os agraciados são 
os doutorandos Guilherme Madalozzo e Mar-
celo Mandelli, Matheus Gibiluka (mestrando) e 
Ricardo Guazzelli (graduação em Engenharia de 
Computação).

Prêmio nos EUA
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As diplomadas Joana Silvestrin Zanon (Ciências Econômicas) e 
Paola Mondardo Sartori (Direito) foram indicadas pela PUCRS 
para participar, de 15 a 28 de junho, do 12º Programa de Jovens 
Líderes Ibero-Americanos, promovido pela Fundação Carolina, 
Grupo Santander e Fundação Rafael del Pino. Joana e Paola vão 
integrar um grupo de jovens latino-americanos, portugueses e 
espanhóis, que irão a Madri, Santiago de Compostela e Bruxelas, 
para conferências, encontros e visitas, visando a uma imersão 
social na realidade espanhola e europeia. 

Jovens e líderes

O Reitor Joaquim Clotet será o embaixador dos Seminários 
Acadêmicos Internacionais da Universia. O primeiro ocorre em 
junho, em Miami (EUA), com o tema Seminário Internacional 
Políticas Universitárias, rankings e os novos meios de docência, 
organizado pela Universia em parceria com a Cátedra da Unesco. 
A proposta é debater sobre a implementação de políticas uni-
versitárias eficazes, abordando também questões relacionadas 
à internacionalização, governan-
ça, gestão do conhecimento e 
inovação. No seminário estarão 
presentes líderes de gestão aca-
dêmica da Europa e da América 
Latina. Na estreia da série Fala 
Reitor, Clotet concedeu entrevis-
ta à Universia comentando como 
as universidades devem manter 
uma perspectiva ampla de tra-
balho, um sólido compromisso 
com a qualidade e a vontade de 
estabelecer fortes laços com ou-
tras universidades. Confira no site 
j.mp/TaSEea.

Embaixador Universia 
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Clima de poesia
No dia 10 de junho, às vésperas do jogo Brasil X Croácia, que abre a 

Copa do Mundo, a Edipucrs lança, em São Paulo, na Livraria Cultura, o 

livro Céu no Poço. O autor é o embaixador da Croácia, Drago Stambuk, 

médico e diplomata com largos serviços prestados ao seu país natal, 

mas que escolheu  publicar seu livro de poemas no Brasil, e mais, com 

vários motivos brasileiros: a geografia, os falares populares, a paisagem 

urbana e o ethos coletivo. A obra traz os poemas nos dois idiomas. O 

prefácio é do professor Luiz Antonio de Assis Brasil.

Gente
&Cia

LivroDica de 
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Mulheres com sobrepeso ou obesidade podem participar de tratamento gratuito intensivo 
na PUCRS, com comprovada eficácia para perda de peso, segundo pesquisas recentes. Será uma 

intervenção em grupo (de 15 a 20 pessoas) durante apenas um dia (dois turnos). O primeiro encontro 
ocorrerá em julho, mas interessadas podem candidatar-se para os próximos, que serão reali-

zados ao longo do segundo semestre. O tratamento é voltado à compulsão alimentar, 
caracterizada pela falta de controle na hora das refeições ou “assalto à geladeira” à 

noite. As causas são psicológicas, refletindo, em geral, a necessidade de evitar 
pensamentos e emoções. A coordenadora do Grupo de Pesquisa Avaliação e 

Atendimento em Psicoterapia Cognitiva e Comportamental, da Faculdade de 
Psicologia, Margareth Oliveira, e a doutoranda em Psicologia na Universida-
de de Coimbra Paola Lucena dos Santos, que realiza parte das pesquisas 
na PUCRS, esclarecem sobre a terapia.

A terapia de aceitação e compromisso (ACT, 

da sigla em inglês) é uma abordagem com 

caráter experiencial. Um dos focos do trata-

mento é que a pessoa esteja mais aberta às 

suas experiências de forma geral, tanto em 

relação às boas quanto às ruins. Dentro dis-

so, prevê a realização de diversos exercícios 

para que a pessoa vivencie os conceitos que 

estão sendo explicados e, dessa forma, possa 

compreendê-los melhor. Além disso, o uso de 

metáforas é muito frequente no trabalho em 

ACT para facilitar o entendimento por parte 

dos pacientes.

Como uma intervenção de poucas horas tem 
conquistado tanto sucesso no exterior? As psicó-
logas Margareth e Paola acreditam que se deve ao fato 
de objetivarem o desenvolvimento de competências 
aplicáveis em quaisquer circunstâncias e que podem au-
xiliar as pessoas a irem ao encontro do que elas realmen-
te valorizam, em vez de agirem automaticamente em 
resposta aos pensamentos e sentimentos que surgem.

No caso específico da intervenção 

que será testada na PUCRS, as pacien-

tes receberão, ao final do tratamento, 

um material com os exercícios e as 

técnicas trabalhadas, a fim de que 

possam continuar utilizando-os no 

seu dia a dia. Os pacientes serão rea-

valiados após três meses.

Aceitação e 

Compromisso

O tratamento baseado na ACT requer 
um profundo conhecimento por par-
te do profissional, da teoria e dos pro-
cessos de mudança propostos. Além 
disso, por ser uma abordagem com 

caráter experiencial, requer que o 
profissional utilize os exercícios e téc-
nicas propostos em sua própria vida a 
fim de compreender os seus efeitos e 
melhor orientar os pacientes.

Profissionais

Existe o trabalho com os valores de 
vida e mindfulness (termo que signi-
fica diligência e atenção e tem suas 
origens nas tradições budistas), mas 
o tratamento baseado em ACT está 
desvinculado de quaisquer sistemas 

de crenças espirituais. Enfocar os 
valores de vida visa auxiliar a pessoa 
a clarificar o que ela julga ser impor-
tante (o que realmente valoriza) para, 
a seguir, orientá-la a agir em direção 
aos seus valores.

Confusão com correntes espirituais

Sucesso imediato

Tema de casa
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Mulheres de 18 a 60 

anos, com índice de 

massa corporal – peso 

dividido pela altura ao 

quadrado – acima de 25, e 

interessadas em participar 

da pesquisa devem ligar 

para (51) 3353-7751.

FOTO: GILSON OLIVEIRA

#CompulsãoAlimentar
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Esther Fischborn,

com Nando Gross na Famecos

aluna do 1º semestre de Jornalismo, 

Bruno Camacho e Marcella Soares, com Cristian Cardozo,
no Parque Esportivo

alunos do bacharelado em Educação Física,

Julia Desimon e Fernanda Dalke, 

alunas do 5º semestre de

Relações Públicas, no prédio 15

Enviada por Julia pelo 
facebook.com/mundopucrs 

Enviada por Esther pelo 
facebook.com/mundopucrs
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AL Anny Aldrey da Silva Konrath, 

do 7º semestre em História,

da Famecos

Enviada por Anny pelo 
mundopucrs@pucrs.br

Do Instagram @
brunocamacho_

Ângulo
aberto

Envie suas fotos feitas na PUCRS para 
mundopucrs@pucrs.br ou pelo

www.facebook.com/mundopucrs.
Você também pode usar a 

#mundopucrs no Instagram.

Quer
participar?

Selfie
mundo pucrs


