
O momento
do reencontro

Edição Especial Comemorativa ao 1º Encontro de Diplomados da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 4 de junho de 2004

ara celebrar o dia de São Mar-
celino Champagnat, comemo-

rado em 6 de junho, a Univer-
sidade proporciona, pela primeira vez,

um grande encontro anual com os diplo-
mados da PUCRS. Será uma oportunidade para
rever colegas, amigos e professores dos “tem-
pos da faculdade”. O reencontro será nesta sex-
ta-feira, dia 4 de junho, com um programa es-
pecial que inclui a celebração de uma missa na
Igreja Universitária Cristo Mestre, às 18h30min,
um concerto com o Coral e Orquestra da PUCRS,
às 20h, e um jantar no Restaurante Panorama,
às 21h. A organização é do Projeto Diplomados
vinculado às Pró-Reitorias de Assuntos Comuni-
tários e de Extensão Universitária.

O objetivo do evento é promover a confra-
ternização de ex-colegas, reaproximá-los da Uni-
versidade e mantê-los atualizados nas suas res-
pectivas áreas. A Pró-Reitora de Assuntos Co-
munitários, Helena Willhelm de Oliveira, expli-
ca que a PUCRS pretende ser um centro de edu-
cação continuada. “Precisamos saber o que
aconteceu com nossos alunos. Temos um com-
promisso com eles. Queremos saber se eles se
mantêm no mercado de trabalho, pois essas
i n f o r -
mações
nos reali-
mentam e
dão um retor-
no da empre-
gabilidade do modelo
formativo da PUCRS”,
a f i r m a
Helena.

A
PUCRS ofere-
ce inúmeras atividades
para a comunidade
de diplomados com
descontos especiais, como

cursos de idiomas, de extensão, de atividades
físicas em diversas faixas etárias, além de dis-
ponibilizar parte de sua infra-estrutura, a exem-
plo da Biblioteca Central e do Parque Esportivo.
Helenita Franco, coordenadora do encontro,
anuncia que a Universidade planeja vantagens
para os ex-alunos, em diferentes setores do Cam-
pus, além de visitas guiadas às faculdades e ins-
titutos.

Desde 2002 há cursos de extensão realiza-
dos especialmente para esse público (Realidade
Brasileira, Literatura no Rio Grande do Sul,
História do Rio Grande do Sul, O Brasil e o
mundo no século 21 e Os Grandes Impérios da
Humanidade). Mais de 500 ex-alunos participa-
ram. No dia 4 de junho, o conteúdo do que foi
abordado nesses cursos será lançado nos livros
Brasil e o Mundo – Temas em debate na

mídia e Porto Alegre em destaque – História

e Cultura, organizados pela professora Beatriz
Dornelles, em sessão de autógrafos no Restau-
rante Universitário (prédio 3), às 19h.

Estão convidados para o reencontro gradua-
dos, mestres e doutores formados pela PUCRS.
Em 56 anos a Universidade formou mais de

100 mil acadêmicos. Os diplomados po-
dem ca-

dastrar-se
ou atuali-

zar seu ca-
dastro para

participar de
eventos e atividades
especiais. Informa-
ções com a Pró-Rei-
toria de Assuntos

Comuni tá -
rios pelo te-

lefone (51)
3320-3508 ou e-

mail diplomados

pucrs@pucrs.br.

Universidade
da TotalIdade

A Universidade da TotalIda-

de é um projeto da PUCRS que
promove atividades voltadas a
pessoas com mais de 50 anos,
contribuindo para sua reinser-
ção tanto no espaço acadêmico
como na sociedade. As ativida-
des visam a promover o desen-
volvimento intelectual, afetivo e
espiritual auxiliando na mudan-
ça de aspectos culturais rela-
cionados ao envelhecimento. A
programação, promovida pelo
Programa Geron com o apoio
das unidades acadêmicas, inclui
coral, palestras, oficinas, bate-
papo e apresentação de filmes.
A entrada é franca. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4701.
Confira as atividades oferecidas:

MUITA PROSA MUITO VERSO

Leitura, análise, produção e

narração de textos literários. Quan-

do: todas as segundas-feiras, às

14h30min, na sala 222 da Facul-

dade de Letras (prédio 8).

MATINÊ DAS DUAS

Cine Comentado: Exibição de

filmes cuja temática envolve aspec-

tos do envelhecimento. Quando:

segundas-feiras, às 14h, no audi-

tório térreo do prédio 50.

ATIVIDADES FÍSICAS PARA
MAIORES DE 50 ANOS

Atividades físicas variadas con-

templando as prerrogativas da ter-

ceira idade. Quando: às segundas e

sextas-feiras na Faculdade de Edu-

cação Física e Ciências do Desporto

(prédio 80). Inscrições prévias.

TROCANDO IDÉIAS

Espaço de discussão, reflexão

e troca que objetiva desenvolver,

por meio da convivência, um enve-

lhecimento com qualidade. Quan-

do: às quintas-feiras, no prédio 15,

sala 122, às 14h.

CONTINUIDADE

Oficinas de inclusão digital que

permitem a utilização de recursos

informatizados em situações coti-

dianas e oficinas com o objetivo de

desenvolver qualidades inteligentes,

por meio da utilização de atividades

de pesquisa e recursos informatiza-

dos. Quando: todas as segundas e

quartas-feiras. Inscrições prévias.

infor-



Venha cursar
idiomas na
Universidade

A PUCRS oferece diversas
opções de cursos de línguas
em diferentes níveis. Veja qual
seria a melhor opção para você:

INSTITUTO DE CULTURA
HISPÂNICA

Espanhol regular e avançado.

Desconto de 20% para diploma-

dos. Inscrições em agosto. Infor-

mações: 3336-5377.

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Inglês, italiano e japonês em

níveis variados. Inscrições em agos-

to. Informações: 3320-3680.

FUNDAÇÃO IRMÃO
JOSÉ OTÃO

Espanhol básico e II para adul-

tos, inglês para crianças de 5a a 8a

série. Inscrições em julho. Infor-

mações: 3336-5857.

Estude à
distância

A PUCRS Virtual é a Unida-
de de Educação a Distância da
Universidade. A aprendizagem
é estimulada pelo uso de fer-
ramentas e serviços de apoio
mediados pelo computador, uti-
lizando internet, correio eletrô-
nico, bate-papo eletrônico, fó-
runs, lista de discussão, entre
outros instrumentos. As infor-
mações são geradas com o
apoio de satélite na modalida-
de de videoconferência e tele-
conferência, produzindo ativi-
dades para diferentes pontos
distantes no Brasil, América do
Sul, Central e Norte, além da
Europa e parte da África. Os
serviços de apoio à aprendiza-
gem podem ser acessados atra-
vés da linha 08005107562, cor-
reio e CD-ROM. São oferecidos
cursos de especialização e de
extensão. Informações e inscri-
ções pelo fone 3320-3651 e
pelo site www.ead.pucrs.br.

Parque Tecnológico
fomenta parcerias

Agência de Gestão Tecnoló-
gica e Propriedade Intelectu-

al (AGT) da PUCRS foi criada
em 1999 para coordenar e via-

bilizar a relação da Universidade
com empresas e instituições. Uma das suas res-
ponsabilidades é gerir o Tecnopuc – Parque Tec-
nológico, que começou a funcionar em julho de
2002. O Parque faz parte das ações do Porto Ale-
gre Tecnópole, ocupando 5,4 hectares da área que
pertenceu ao 18º Batalhão de Infantaria Motori-
zada e foi adquirida pela Universidade. Integram
o Tecnopuc empreendimentos da Dell, HP, Micro-
soft e Sonae, entre outras empresas. Há ainda
espaços destinados ao Centro de Pesquisa e De-
senvolvimento em Física da PUCRS, Incubadora
Raiar e empresas vinculadas à Associação das
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informa-
ção, Software e Internet e Softsul. O modelo do

Tecnopuc está orientado para o fortalecimento da
pesquisa e dos cursos de pós-graduação. As par-
cerias também beneficiam os alunos da Universi-
dade que têm oportunidades de crescimento aca-
dêmico e profissional.

Neste ano haverá o desafio de concretizar a
área de Biotecnologia e Saúde no Parque. Tam-
bém será viabilizado o Centro de Pesquisa e De-
senvolvimento da PUCRS que terá 15 mil m² de

área para abrigar empresas inte-
ressadas em realizar projetos

de pesquisa com a
Universidade.

Biblioteca Central
renova estrutura

s reformas na Biblioteca
Central Ir. José Otão inicia-

ram no ano passado. Serão
acrescidos cerca de 10 mil me-

tros quadrados, divididos em 14
pavimentos com espaços
modernos e confortáveis.
Um novo sistema de ar-con-
dicionado foi recentemente
instalado e importantes
acervos adquiridos, como as
coleções de cinema do críti-
co P.F. Gastal e do arquiteto
Henrique Padjem. Os diplo-

mados podem fazer consultas aos livros e revistas
disponíveis e fazer fotocópias. Além da consulta
local, há salas para estudo e pesquisa. A equipe da
Biblioteca auxilia em levantamentos bibliográficos
e aplicação de normas técnicas na área de docu-

mentação. No Setor de Multimeios
também há acesso à internet e ma-
teriais multimídia por 30 minutos,
mediante apresentação de um docu-
mento. O horário de funcionamen-
to é de segunda a sexta-feira, das 8h
às 22h, e aos sábados, das 8h às
12h. Informações: 3320-3544 ou
www.pucrs.br/biblioteca.
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Atividades
gratuitas
no Centro
de Pastoral

O Centro de Pastoral é um
espaço de convivência para alu-
nos, diplomados, professores e
funcionários da PUCRS. Promo-
ve encontros, seminários, or-
ganiza grupos de reflexão, ati-
vidades solidárias e de volunta-
riado, faz a recepção aos ca-
louros, é responsável pela par-
te celebrativa-sacramental da
Universidade, entre outros. In-
formações: 3320-3576. Conhe-
ça algumas das atividades das
quais você pode participar:

ACONSELHAMENTO
ESPIRITUAL

PADRE PEDRO – segundas e

quintas-feiras, das 17h30min às

18h30min, na Igreja Universitária.

Quintas-feiras, também das

19h30min às 22h30min, no Cen-

tro de Pastoral.

PADRE ANTONY – segunda-

feira, das 8h às 11h30min, terça-

feira, das 8h às 11h30min e das

15h30min às 18h30min, quarta-

feira, das 15h30min às 18h30min,

no Centro de Pastoral (prédio 17

do Campus, junto ao Colégio Cham-

pagnat).

MEDITAÇÃO ORIENTAL

Conduzida pelo Padre Antony

Kotholy. Não necessita de inscrição.

Horários: terças e quartas-feiras

às 18h30min e sábados às

10h15min, na sala 104 do Centro

de Pastoral.

PROJETO SINERGIA DIGITAL

Neste projeto, realizado junto

com a Faculdade de Administração,

Contabilidade e Economia, os di-

plomados podem participar como

voluntários para ensinar informá-

tica a crianças carentes de escolas

públicas de Porto Alegre. Os encon-

tros ocorrem aos sábados à tarde

na PUCRS.

GRUPO UNIVERSITÁRIO
MARISTA

Formado por alunos, diploma-

dos, funcionários e professores da

Universidade, realiza ações comu-

nitárias com moradores da Ilha dos

Marinheiros e outras atividades vo-

luntárias.

Museu traz diversão
para toda a família

ais de um milhão de
pessoas visitaram o Museu

de Ciências e Tecnologia da
PUCRS,
o mai-

or do gênero na América La-
tina. É um lugar para apren-
der como se comportam a
ciência e a técnica. Pessoas
de todas as idades podem in-
teragir com as atrações ex-
postas, além de exposições
permanentes e atendimento
e orientação a professores e
alunos do Ensino Médio e

Fundamental. A área de exposições está dividida
em três pavimentos e dois mezaninos. Em cada
um deles, os experimentos ficam agrupados por

áreas-tema e o visitante pode
aprender divertindo-se com os
600 experimentos de diversas
áreas, como Física, Biologia,
Matemática e Paleontologia,
entre outras. O Museu funcio-
na de terça-feira a domingo,
das 9h às 17h. O valor do in-
gresso é R$ 10 (adultos) e R$
5 (crianças até 12 anos e ido-
sos acima de 65 anos). Infor-
mações: 3320-3597.

Cultura é incentivada
na Universidade

ste ano é especial para o Instituto
de Cultura Musical. Ao completar 31

anos de atividades, a difusão da cultura
ganhou ainda mais força no Campus.

Em março, a Orquestra da PUCRS pas-
sou a ter formação fixa. Integram a sinfônica 44
músicos profissionais, sendo a maioria alunos e
funcionários da instituição.

Para o segundo semestre está previsto o iní-
cio das atividades do projeto Pólo Cultural. Have-
rá a implementação de cursos de dança, instru-
mentos musicais e teatro. As aulas serão voltadas
aos alunos, ex-alunos, funcionários e professores
da PUCRS, além da comunidade. “Queremos va-
lorizar as produções internas, os interesses e as

vocações artísticas da comunidade acadêmica”,
ressalta o maestro Frederico Gerling Junior.

Nos dias 5 de junho, às 21h, e 6 de junho, às
17h, o maior teatro de máscaras do mundo, Mum-
menschanz, irá apresentar-se no Salão de Atos. O
grupo europeu caracteriza-se por ser uma mistu-
ra de teatro, fantoches e commedia dell’arte.

Como uma das grandes apresentações para
este ano, o Coral e a Orquestra da PUCRS realiza-
rão, nos dias 11 e 18 de julho, uma nova monta-
gem da opereta A Viúva Alegre, de Franz Léhar.
A obra vienense é uma das mais célebres e exe-
cutadas no mundo. O concerto será no Salão de
Atos. Informações pelo telefone 3320-3582 ou
pelo e-mail cultura-musical@pucrs.br.
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Serviços à
comunidade

O prédio 41 oferece vários
serviços para atender a comu-
nidade universitária e visitan-
tes. O público encontra caixas
automáticos do Banco do Bra-
sil, Santander, Bradesco e Real,
agência do HSBC, além de lo-
jas de material fotográfico, ban-
ca de revistas, loja de presen-
tes, alimentos congelados, li-
vrarias, agência de turismo e
Correios, loja de surf, salão de
beleza, lancheria e farmácia.

No prédio também funcio-
na o Centro de Eventos. É um
projeto arrojado que oferece os
mais avançados recursos tec-
nológicos e uma adequada es-
trutura de apoio para a reali-
zação de eventos empresariais,
científicos, culturais e recreati-
vos. Informações: 3320-3566

e cepuc@pucrs.br.

Prédio 3 - R.U. (Restaurante Universitário)
Prédio 11 - Ponto 11
Prédio 12 - Bar 12, comida à la carte

Prédio 19 - Cantina, bufê livre com sobremesa
Prédio 41 - Restaurante Panorama, bufê livre com sobremesa
Prédio 50 - Bar e Restaurante Intervalo 50, comida à la carte

Lancherias - Distribuídas em vários prédios do Campus

RESTAURANTES

1. Reitoria
2. Fundação Irmão José Otão (FIJO)
3. Restaurante Universitário (R.U.)
4. Salão de Atos
5. Faculdades de Filosofia e Teologia
6. Faculdade de Odontologia
7. Faculdade de Comunicação Social
8. Faculdade de Letras e DCE
9. Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo
10. Faculdades de Física e Ciências

Aeronáuticas
11. Faculdades de Direito e Psicologia
12. Faculdades de Biociências,

Farmácia, Química, Enfermagem,
Fisioterapia e Nutrição

13. EPECÊ (Gráfica da PUCRS)
15. Faculdades de Matemática,

Educação e Serviço Social
16. Biblioteca Central da PUCRS
17. Colégio Marista Champagnat
20. Residência dos Irmãos
30. Faculdades de Informática e

Engenharia
40. Museu de Ciências e Tecnologia
50. Faculdade de Administração,

Contabilidade e Economia
55. Centro Clínico da PUCRS
60. Hospital São Lucas da PUCRS
80. Parque Esportivo - Faculdade

de Educação Física e Ciências
do Desporto

• Loja do Museu de Ciências
e Tecnologia

• Livrarias
• Variedades
• Turismo
• Telefonica Celular
• Banco
• Correio
• Caixas Automáticos
• Farmácia
• Material Fotográfico
• Revistas
• Loja de Conveniências
• Salão de Beleza e Estética

PRÉDIOS

SERVIÇOS (PRÉDIO 41)
• Banco do Brasil

Agência - Prédio 2
Terminal - Prédio 30, 41

• Santander
Agência - Prédio 5
Terminal - Prédio 40

• Banrisul
Agência - Prédio 5
Terminal - Prédio 15

• Banco Real
Terminal - Prédio 40

• HSBC
Agência e terminal - Prédio 41
Terminal - Prédio 30

• Bradesco
Terminal - Prédio 40

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MAPA DO CAMPUS

Restaurantes Prédio da Reitoria Estacionamentos

Conheça o centro
de esporte e lazer

Parque Esportivo da PUCRS, si-
tuado ao lado do Hospital São Lu-

cas, conta com moderna infra-es-
trutura para atividades voltadas à co-

munidade. Há Academia de Ginástica,
Fitness e Dança, com musculação, abdominal,
alongamento, aeroaxé, ioga, spinning e step, en-
tre outras modalidades. A Escola de Natação ofe-
rece hidroginástica, raia livre e natação nas mo-
dalidades adulto, infantil e para bebês (a partir
dos seis meses). Funciona de segunda a sexta-
feira, das 7h às 22h, e aos sá-
bados, das 7h30min às
12h. As aulas de gi-
nástica ocorrem a
partir das 12h15min.

A infra-estrutu-
ra do Parque segue
especificações in-
ternacionais que
permitem a reali-
zação de eventos

de grande porte. Há piscina térmica olímpica,
quadras de tênis, squash e polivalentes (para
futsal, voleibol, basquetebol e handebol), área
de ginástica olímpica, rítmica e lutas marciais,
arquibancadas, auditório e biblioteca, entre ou-
tras instalações. Na área externa do parque, es-
tão sendo construídos estádio, pista de cami-
nhada, ciclovia, campo de futebol e pistas de
atletismo. Informações: telefone 3320-3622 ou
e-mail parqueesportivo@pucrs.br.

A Faculdade de Educação Física e Ciências
do Desporto tem ainda o Núcleo Esportivo de

Atividade Física Adaptada, que busca propi-
ciar aos alunos a atuação diferenciada

junto a portadores de neces-
sidades especiais. Os es-
tudantes atendem a co-
munidade e desenvol-
vem pesquisas. Os par-
ticipantes contribuem
com valores simbólicos.
Inscrições: 3320-3683.


