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Direito faz 60 anos  
e ganha selo da OAB
Ao completar 60 anos, o 

curso de Direito mais 
uma vez está entre os 

87 que receberam da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) o selo de qualidade 
OAB Recomenda. Foram exa-
minados 322 cursos em todo 
o Brasil. Emitido pela institui-
ção a cada três anos, o selo é 
conferido aos cursos jurídicos que apresentam 
melhor índice de qualidade. Os atos come-
morativos começaram em janeiro com uma 

missa na Igreja Cristo Mes-
tre, quando foi lançado o selo 
comemorativo ao aniversário 
(foto) que acompanhará a 
programação durante o ano.

A Faculdade de Direito 
iniciou suas atividades em 
13 de janeiro de 1947, com 
o curso de Ciências Jurídicas 
e Sociais, tendo formado até 

hoje mais de 17 mil profissionais. Atualmente 
tem 5.418 alunos de graduação e 409 de pós-
graduação e conta com 209 professores.

F oi aprovado, em Brasília, financiamento 
de R$ 14,6 milhões para a PUCRS e o 
Centro de Excelência em Tecnologia 

Eletrônica Avançada (Ceitec), por meio do  
BNDES. Os recursos (equivalentes a 85,4% 
do custo total do projeto de R$ 17 milhões) 
serão destinados ao desenvolvimento do pri-
meiro chip para equipamentos de transmis-
são de sinais de TV Digital realizado no Brasil. 
Os professores Maria Cristina de Castro, dire-
tora da Faculdade de Engenharia, e Fernando 

Chip para TV Digital recebe recursos

Viamão terá Centro 
Tecnológico de  
Produção Audiovisual

A PUCRS, a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) 
e a Fundação Cinema RS (Fundacine) ratificaram o pro-
tocolo de intenções que dará início à criação do Centro 
Tecnológico de Produção Audiovisual (CTPAV) no Campus 
Viamão. A PUCRS oferecerá uma estrutura com 32 mil 
metros quadrados de área construída e 15 hectares, em 
meio a uma área verde. Os recursos materiais, humanos 
e financeiros para a construção ficarão sob responsabi-
lidade das três instituições envolvidas: PUCRS, Sedac e 
Fundacine. No Campus Viamão poderão ser montados 
estúdios de médio e grande porte, depósitos de mate-
rial cenográfico, oficinas de marcenaria e confecção de 
figurinos, refeitórios, camarins, sedes para empresas 
cinematográficas e de fornecedores.

PUCRS é parceira do  
Instituto Ronaldinho Gaúcho

O Instituto Ronaldinho Gaúcho selecionou a PUCRS 
como parceira científica do seu projeto de inclusão so-
cial pelo esporte, com as Faculdades atuando de forma 
multidisciplinar. A primeira atividade será a seleção das 
300 crianças que participarão das ações sociais. Profes-
sores de Serviço Social, auxiliados por docentes de ou-
tras áreas, identificarão padrões e parâmetros que serão 
avaliados periódica e continuamente com a direção do 
Instituto para atestar a evolução do trabalho com os in-
tegrantes e suas famílias. Dentre as ações oferecidas a 
partir de março, serão privilegiadas as áreas esportivas, 
de reforço escolar, saúde e inclusão digital, entre outras. 
Cerca de 20 professores e mais de 60 alunos integrarão a 
iniciativa. Em janeiro, o presidente executivo do Instituto 
Ronaldinho Gaúcho, Roberto de Assis Moreira, visitou o 
Reitor Joaquim Clotet (foto) propondo a parceria. O Insti-
tuto pode atender até 3,5 mil crianças carentes, apoiado 
por outras instituições.

de Castro, do Centro de Tecnologias Wireless, 
representaram a Universidade na assinatura 
do documento, realizada no Palácio do Pla-
nalto, na presença do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. O chip atenderá aos três siste-
mas de modulação para transmissão de TV 
Digital internacionalmente reconhecidos: o 
americano, conhecido pela sigla ATSC, o eu-
ropeu DVB-T e o japonês ISDB-T, este último 
adotado como base para o Sistema Brasileiro 
de TV Digital Terrestre (SBTVD-T).

Entre 23/10 e 15/11 de 2006, estudan-
tes e professores de todos os campi 
da PUCRS participaram do processo 

de Avaliação de Disciplinas dos cursos de 
graduação. No total, 10.228 alunos e 1.345 
professores responderam aos questionários 
on-line. Desde janeiro, os professores têm 
acesso aos seus resultados por meio da 
internet. Foram enviados às direções rela-
tórios de cada unidade, dos departamentos 
e cursos. Professores e alunos têm realiza-
do reuniões nas unidades acadêmicas com 

Disciplinas  
da graduação são avaliadas

o objetivo de refletir sobre os resultados. 
Durante o mês de março será realizada a 
metavaliação, envolvendo gestores, profes-
sores e alunos, que consiste numa refle-
xão crítica sobre o processo de avaliação, 
visando à sua qualificação para posterior 
aplicação. A Avaliação de Disciplinas, co-
ordenada pela Pró-Reitoria de Graduação 
e pela Comissão Própria de Avaliação, será 
realizada pelo menos uma vez ao ano, inte-
grando-se a outros procedimentos de Auto-
Avaliação Institucional.
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Remanejo e ingresso de diplomados
Os candidatos que realizaram o Vestibular de Ve-

rão 2007 e não obtiveram classificação para o 
curso de sua opção poderão solicitar, até sexta-

feira (2/3), remanejo para um dos cursos com vagas 
disponíveis. É preciso dirigir-se à Coordenadoria de 
Registro Acadêmico (sala 108 do prédio 1), das 8h 

Cursos do Instituto  
de Cultura Hispânica

O Instituto de Cultura Hispânica recebe inscri-
ções para os cursos Regular e Avançado de Língua 
Espanhola, Instrumental para Interpretação de Tex-
to em Língua Espanhola, Conversação em Língua 
Espanhola e Introdução às Técnicas de Tradução 
Escrita em Língua Espanhola. As matrículas podem 
ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do 
prédio 40). Alunos, ex-alunos, funcionários e pro-
fessores da Universidade têm 20% de desconto. 
As aulas iniciam a partir do dia 12/3. Informações: 
3320-3680 ou no site www.pucrs.br/ich.

Troca de crachás
A Gerência 

de Recursos 
Humanos infor-
ma que o antigo 
modelo de cra-
chá valerá até 
19/3. Os profes-
sores e técnicos 
administrativos 
que ainda não 
fizeram a troca 
devem com-
parecer à Cen-
tral de Identificação da PUCRS (prédio 40, 
2º andar), das 8h às 12h e das 13h30min 
às 17h30min. Estritamente pessoal e in-
transferível, o crachá tem uso obrigatório 
durante a jornada de trabalho. Informações: 
grhcentraldeidentificacao@pucrs.br ou 
ramal 4292.

às 18h, ou realizar a inscrição por meio do site www.
pucrs.br/vestibular. No mesmo período e local, diplo-
mados em curso superior podem requerer ingresso na 
Universidade. Para essa opção, a inscrição é feita so-
mente na coordenadoria. Os resultados serão divulga-
dos a partir de 6/3 no site. Informações: 3320-3573.

Artigos para congresso de Direito
Até o dia 19/3 podem ser inscritos artigos cien-

tíficos e/ou pôsteres e comunicação oral para 
o 3º Congresso Internacional Transdisciplinar 

Ambiente e Direito. O evento, que ocorrerá de 2 a 4/4 
no Centro de Eventos da PUCRS, terá como tema prin-

cipal as relações entre o meio ambiente e a questão 
social. A promoção é do Núcleo de Estudo e Pesquisa 
Ambiente e Direito e do Departamento de Direito Pú-
blico da Faculdade de Direito. Informações pelo site 
www.pucrs.br/eventos/citad.

Bispo do Xingu vem à PUCRS
No dia 16/3 estará em Por-

to Alegre o Bispo do Xingu, 
Altamira, Pará, Dom Erwin 

Kräutler, considerado defensor da 
causa ecológica. A Campanha da 
Fraternidade deste ano tem como 
tema Fraternidade e Amazônia. 
Dom Erwin dará palestra no Colégio 
Marista Rosário (16h) e no auditório 
da Faculdade de Direito da PUCRS 
(19h).

Soul disponibiliza 
novo horário

A Soul, empresa de transporte coletivo inter-
municipal de Alvorada, disponibiliza uma nova 
opção de horário da linha Alvorada-Ipiranga via 
Algarve (até o Terminal Figueira): é no sentido 
Porto Alegre-Alvorada, com saída da PUCRS às 
22h35min. A alternativa visa a beneficiar alunos 
da Universidade que moram em Alvorada. Mais 
informações sobre linhas e horários da empresa: 
www.soul.com.br ou 0800-5102877.

ITINERáRIO DA LINHA ALVORADA-IPIRANGA

Av. Ipiranga- PUCRS
Av. Antônio de Carvalho
Av. Protásio Alves
Estrada Caminho do Meio-Viação Alto Petrópolis
Av. A – Posto BR    
Av. Zero Hora          
Av. Antônio Carlos Jobim
Av. D
Rua 6
Av. Elmira da Silveira
Rua 24 – Hermínio Machado
Av. Tiradentes
Av. Frederico Dihl – Parada 43
Av. Getúlio Vargas
Av. Piratini
Av. Olegário J. Guimarães
Rua Santos Dumont
Terminal Figueira

Coral realiza 
testes de seleção

Até 2/3, 
os interessa-
dos em parti-
cipar do Coral 
da PUCRS 
poderão fa-
zer o teste de 
seleção para 
integrar o grupo de coralistas da Universidade. Para 
isso, basta comparecer na secretaria do Salão de 
Atos, prédio 4, das 16h às 20h. Não é preciso agendar 
horário. Informações pelo telefone 3320-3582.

Bolsa de estudos 
na Alemanha

A Universidade de Tübingen, na Alemanha, ofe-
rece bolsa de estudos de até 400 euros por mês a 
alunos de graduação (a partir do 4º semestre) e pós-
graduação da PUCRS, com conhecimento de nível 
intermediário da língua alemã. A duração da bolsa é 
de quatro a 11 meses. A seleção dos bolsistas será 
feita pela Universidade de Tübingen. As inscrições 
ocorrem de 5 a 15/3 na Assessoria para Assuntos In-
ternacionais e Interinstitucionais, prédio 1, sala 205, 
ou telefone 3320-3660. Horário de atendimento: de 
segunda a quinta-feira, das 9h30min às 11h30min e 
das 15h30min às 17h30min.

Foto: Sanja Gjenero/stock.XCHNG

Pesquisa sobre personalidade
O Grupo de Pesquisa em Neuropsicobiologia do 

Centro de Estudos de Psiquiatria Integrada 
do Hospital São Lucas realiza pesquisa on-

line sobre o perfil de personalidade da população. 
O teste apresenta uma escala com a finalidade de 
obter informações sobre temperamento. Será feito 

um comparativo em relação ao teste clássico que 
hoje se aplica para se avaliar a personalidade. Para 
participar e receber o resultado da avaliação gratui-
tamente, é necessário acessar o site www.lorenzi.
eti.br/medoeraiva. Coordena a pesquisa o psiquia-
tra Diogo Lara.

Foto: Bruno Camelier/stock.XCHNG
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A professora MARIA CRISTINA FELIPPETTO 
DE CASTRO (foto) é a nova diretora da Faculdade 
de Engenharia, substituindo o professor Edgar Bor-
tolini. No dia 1º de março assume o novo chefe do 
Gabinete da Reitoria, MARCOS ALEXANDRE MÁSERA. 
Professor da Faculdade 
de Direito, assumirá o 
cargo em substituição 
ao também advogado 
LEONARDO FABBRO, 
que passará a atuar 
nas áreas de Direito 
Biomédico e de trans-
ferência de tecnologia 
da Procuradoria Jurídi-
ca da PUCRS.

Em 2006, o professor da Faculdade de Medicina 
JEFFERSON BRAGA DA SILVA, especialista em cirur-
gia da mão e precursor no tratamento com o uso de 
células-tronco no Hospital São Lucas, atingiu a marca 
de 1.000 cirurgias, sendo que 50% foram em pacien-
tes do Sistema Único de Saúde. Pessoas com lesões 
traumáticas e pós-traumáticas conseguiram recupe-
rar os movimentos mais rapidamente graças ao pronto 
atendimento da equipe de Cirurgia da Mão da PUCRS.

Voltar das férias
Na infância, o período de férias (principal-

mente as de verão) fica associado àque-
les momentos nos quais não se precisa 

levantar cedo nem ir ao colégio ou fazer deveres 
de casa. Esse período “mágico” aos olhos infantis 
pode significar encontros com parentes distantes, 
um convívio mais próximo com familiares, mais 
tempo para brincadeiras com amigos, praia, 
piscina e sorvete. Nos registros da passagem do 
tempo, férias e crianças sempre tiveram uma re-
lação muito estreita.

O tempo vai passando e, não importa se es-
tamos falando de adolescência ou idade adulta, 
a imagem das férias segue associada à idéia de 
maior liberdade, à possibilidade de novos rumos 
de vida, a muito prazer e menos obrigações. 
Atribui-se a esse pequeno período de tempo, 
geralmente marcado pela interrupção da rotina, 
o encontro de soluções para problemas, muitos 
planos ou coragem para realização de importan-
tes transformações adiadas. Respaldadas pela 

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

chegada das férias, as pessoas arrumam malas, 
revisam metas e partem para longe ou para lugares 
nem tão distantes assim.

Pode-se iniciar, então, diferentes viagens, umas 
mais concretas que envolvem carro, ônibus ou avião e 
outras mais intimistas que podem acontecer à beira-
mar, ao deitar numa rede ou simplesmente ao ler um 
bom livro. Um balanço mais íntimo pode dar-se não 
no final do ano, mas nesse “recesso” de atividades 
que marca o período de férias. Os dias sem relógio, 
compromissos ou maiores preocupações levam à 
construção de uma nova “rotina”, mesmo que tem-
porária. Repentinamente, porém, pode ser que aquela 
rotina, da qual tanto queríamos um descanso, come-
çar a ser sentida com uma pontinha de saudade. E de 
onde surge esse sentimento? Muitas vezes das novas 
experiências e planos na vigência das férias. Eles vão 
sendo tecidos e, pouco a pouco, passam a incluir pes-
soas, atividades, lugares que não “estão” nas férias 
conosco: os colegas do trabalho, o projeto a ser de-
senvolvido, a meta a ser alcançada ou a atividade que 

fique por dentro

superdicas

gostamos de realizar. Sem dúvida, a qualidade 
dos investimentos do dia-a-dia pode fazer com 
que entrar em férias e retornar delas não sejam 
momentos tão antagônicos. É muito mais fácil 
voltar das férias quando a bagagem está cheia 
de sonhos, acreditando que também fora desse 
período podemos fazer coisas novas, viver cada 
dia com entusiasmo e felicidade.

Transformar projetos e metas em ações du-
rante todo o ano pode ser uma maneira de não 
“sobrecarregar” nossas expectativas em relação 
às férias. E, assim, o voltar e (re)iniciar atividades 
fica marcado pelo legado da infância, quando um 
sorvete, mesmo sem ser nas férias, tinha aquele 
gostinho tão especial! 

Foto: Hidden/stock.XCHNG

O professor da Faculdade de Direito ORCI 
BRETANHA recebeu o Troféu Responsabilidade 
Ambiental na categoria Personalidade. A premia-
ção, entregue em dezembro pela Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado, reconhece o trabalho de 
pessoas ou empresas com os aspectos ambientais 
que contribuem para a construção de um novo 
modelo de desenvolvimento sustentável. Também 
participam da organização do prêmio o Instituto 
Latino-Americano de Proteção Ambiental Borboleta 
Azul, com apoio da Associação Riograndense de 
Imprensa.

Os professores da Faculdade de 
Comunicação Social CLEUSA SCROFER-
NEKER e ANTONIO HOHLFELDT foram 
indicados para assumir a coordenação 
de núcleos de pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdisciplina-
res da Comunicação (Intercom). Cada 
núcleo busca contemplar e abrigar 
uma área específica do campo da Co-
municação.

A ex-aluna da Ofi-
cina de Criação Literá-
ria e atual mestranda 
em Teoria da Literatura 
– Eixo Escrita Criativa 
MONIQUE REVILLION 
ganhou o prêmio má-
ximo da literatura gaú-
cha. Seu livro Teresa, 
que esperava as uvas 
foi o Livro do Ano, do 
Prêmio Açorianos, con-
cedido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

O professor da Faculdade de Medicina MARCELI-
NO POLI recebeu a Ordem do Mérito do Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Sul – Grau Oficial. A cerimônia 
de condecoração ocorreu em dezembro.

O professor MANOEL AUGUSTO SANTOS, da Fa-
culdade de Teologia, ministrou curso de Eclesiologia 
ao clero da Diocese de Petrópolis, no Rio. O convite 
partiu do bispo Dom Filippo Santoro. O curso faz parte 
da formação permanente desejada pela Igreja Cató-
lica para seus ministros, visando uma atualização 
teológica.
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pastoral e vocÊ

“Quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças;  
certamente não ficará sem recompensa.”     Santo Antônio

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história – Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

fale
conosco

Entre em contato com a Redação pelo fone 
3320-3500, r. 4338 e 4446, fax 3320-3603 

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

programe-se

 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Curso: Especialização em Direito 
do Trabalho e Direito Processual do 
Trabalho. Último dia para inscrições: 
www.pucrs.br/direito/pos. Informa-
ções: sala 1030 do prédio 11 ou 3320-
3537. Promoção: Programa de Pós-Gra-
duação da Faculdade de Direito. 

Cursos de especialização promovidos 
pela Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo: Expressão Gráfica, Arquitetura 
e Patrimônio Arquitetônico no Brasil, 
Projeto e Gestão de Pré-fabricação e 
Arquitetura Paisagística. Último dia 
para inscrições. Informações: 3320-
3564.

DIA 28   QUARTA-FEIRA DIA 1º   QUINTA-FEIRA

Início das aulas

Pedidos de aproveitamento de disciplinas. Até 9/3. Informações: se-
cretarias das unidades acadêmicas.

DIA 2   SEXTA-FEIRA

Cursos de especialização em Direito Processual Civil, Direito Público 
e Ciências Penais. Último dia para inscrições: www.pucrs.br/direi-
to/pos. Informações: mestradodir@pucrs.br ou 3320-3537. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito. 

Curso: Especialização em Imagem Publicitária – A imagem sob um 
novo olhar. Último dia para inscrições: www.pucrs.br/famecos/pos/
imagempublicitaria. Informações: 3320-3658. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação Social.

Bolsas de graduação e pós-graduação na 
Universidade de Tübingen, na Alemanha. 
Inscrições de 5 a 15/3: sala 205 do prédio 
1, das 9h30min às 11h30min. Informações: 
3320-3660 ou aaii@pucrs.br. 

Curso: Sacramento da Confirmação: Teo-
logia, Liturgia e Pastoral. Aulas até 9/3. 
Destinado a catequistas de Crisma. Local: sala 
401 do prédio 5. Promoção: Faculdade de Teo-
logia. 

Curso: Educação para a paz e não-vio-
lência. Último dia para inscrições: www. 
pucrs.br/faced/pos. Informações: 3320-3620. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação da Fa-
culdade de Educação.

DIA 5   SEGUNDA

 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

ATIVIDADE INFORMAÇÕES

Distribuição das agendas aos calouros e veteranos 
Oficinas pedagógicas destinadas à educação continuada 
de professores e licenciandos
Curso: Teologia para leigos
Curso: Português como língua estrangeira 1
3º Congresso Ambiente e Direito 

3º Seminário Internacional de Fonologia 

Oficina de tradução literária inglês/português – módulo 1
3º Ciclo internacional de conferências em História Antiga 
e 13ª Jornada de estudos do Oriente Antigo – Vanguarda 
e tradição da África no Mundo Antigo
 
Curso: A Filosofia e o Ensino Filosófico

De 12 a 23/3. Horário: 9h às 22h. Local: Salão de Atos.
Inscrições: 12/3 a 4/4. Informações: www.mct.pucrs.br. Promoção: Núcleo de Apoio à Educação em Ciências e 
Matemática do Museu de Ciências e Tecnologia. 
Inscrições até 14/3. Promoção: Faculdade de Teologia. 
Início das aulas em 15/3. Vagas limitadas. Promoção: Faculdade de Letras. 
O evento ocorre de 2 a 4/4. Inscrições de participantes, artigos científicos, pôsteres e comunicação oral até 19/3: 
www.pucrs.br/eventos/citad. Promoção: Núcleo de Estudo e Pesquisa Ambiente e Direito da Faculdade de Direito. 
O evento ocorre de 9 a 13/4. Inscrições: www.pucrs.br/eventos/fonologia. Promoção: Programa de Pós-Graduação 
em Letras da Faculdade de Letras. 
Início em 28/4.Vagas limitadas. Promoção: Faculdade de Letras. 
O evento ocorre de 24 a 26/5. Inscrições: como ouvinte, até 24/5, para apresentação de comunicação e/ou pôsteres, 
até 30/4. Local: Teatro do prédio 40. Informações: cejha@pucrs.br. Promoção: Curso de História, Centro de Pesquisa 
Histórica do Programa de Pós-Graduação em História e Comissão de Estudos e Jornadas de História Antiga da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.
Inscrições até 14/5: www.pucrs.br/ffch/filosofia/especialização. As aulas ocorrem a partir de 19/5, sextas-feiras 
(19h30min) e sábados (8h30min). Informações: 3320-3555 ou filosofia@pucrs.br. Promoção: Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas.  


