
Boletim tem circulação especial
Devido aos feriados de Nossa Senhora Aparecida e do Dia do Professor, o boletim  

PUCRS Notícias circula, excepcionalmente, de 10 a 23/10. Na próxima  
edição, voltará ao período normal, englobando de 24  

a 30/10. Bom feriado a todos.

NOTÍCIAS

Universidade pesquisará
armazenamento de carbono

INOVAPUC recebe Prêmio Finep

No dia 16/10, às 19h, será inaugurado o Centro 
de Excelência em Pesquisa sobre Armazena-
mento de Carbono para a Indústria do Petróleo 

(Cepac), em parceria com a Petrobras, primeiro do gê-
nero no País. Segundo o coordenador, professor João 
Marcelo Ketzer, os objetivos principais do Centro, loca-
lizado no prédio 96-J do Parque Científico e Tecnológico 
(Tecnopuc), são promover pesquisa e desenvolvimento 
na área de seqüestro (armazenamento) de carbono, 

A INOVAPUC, uma rede multidisciplinar dedicada a 
integrar a produção científica às necessidades da 
sociedade, rendeu à Universidade o Prêmio da Fi-

nanciadora de Estudos e Projetos (Finep) de Inovação Tec-
nológica, na categoria Instituição de Ciência e Tecnologia, 
para a Região Sul. A conquista garantiu a participação da 
PUCRS entre os finalistas da edição nacional. A premia-
ção, ocorrida na Fiergs, reuniu autoridades, pesquisado-
res e empresários para prestigiar os 18 finalistas, dos 182 
projetos inscritos. A coordenadora da INOVAPUC, Gabriela 
Ferreira (à direita na foto, com Elisabeth Urban, do Institu-
to Euvaldo Lodi) afirma que o objetivo central é colocar as 
competências acadêmicas a serviço da inovação e do em-
preendedorismo, para promover o desenvolvimento social. 
Entre os resultados do primeiro ano destacam-se o Banco 
de Idéias, que recebe sugestões para pesquisas e melho-

A PUCRS, por meio do curso de Nutrição da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e 
Fisioterapia, está organizando a Semana da Alimentação, no período de 15 a 21/10, 
com a Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social do Estado, Conselho Na-

cional de Segurança Alimentar e Nutricional, Emater e Ação da Cidadania – RS. Durante 
o evento ocorrerão várias atividades, sendo uma delas a Feira de Segurança Alimentar 
e Nutricional Sustentável, dia 21/10, no Parque Farroupilha, ao lado do Monumento ao 
Expedicionário. Informações sobre a programação: www.pucrs.br/eventos/alimentacao. 
Confira alguns eventos promovidos pela PUCRS, a maioria com inscrições no local:

PUCRS na Semana da Alimentação
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Dia 16 Palestras com as residentes do Programa de Residência Multiprofis-
sional, às 14h *

Curso Pequenos Novos Negócios, às 14h, na sala 807 do prédio 50

Painel Fracionamento da alimentação diária x cárie dentária, às 
19h30min, na sala 212 do prédio 6

Dia 17 Oficina Amamentação: o primeiro passo para acabar com a fome, às 
8h30min. Inscrições pelo aleitamentomaterno@gmail.com até 17/10 *

Dia 18 Palestra Pensão Alimentícia, às 17h, na sala 1035 do prédio 11

Dia 19 Concurso: receita criativa para alimentação escolar – Apresentação 
das receitas selecionadas, às 14h *

buscando amenizar o efeito estufa, e formar recursos 
humanos especializados para trabalhar na área. As uni-
dades envolvidas são o Instituto do Meio Ambiente e as 
Faculdades de Química e Filosofia e Ciências Humanas 
(curso de Geografia). O evento inaugural, que contará 
com a presença de representantes da Petrobras e do 
Departamento de Energia do governo norte-americano, 
entre outras autoridades, será realizado no Auditório 
Talento Empreendedor, prédio 96-I (Tecnopuc).

rias na Instituição, e o Núcleo Empreendedor, 
que incentiva o espírito inovador em alunos.

* Auditório do Laboratório de Ciência e Arte dos Alimentos (prédio 41)

Alunos expõem no Salão 
de Iniciação Científica

De 23 a 26/10, a Pró-Reitoria de Pesqui-
sa e Pós-Graduação promove o 8º Salão de 
Iniciação Científica e a 2ª Mostra de Pesquisa 
e da Pós-Graduação, no prédio 41. O primeiro 
evento reúne estudantes da graduação e pro-
fessores/pesquisadores de diferentes univer-
sidades gaúchas e brasileiras. O tema será 
Meio ambiente e sustentabilidade. A pales-
tra de abertura, no dia 23/10, às 14h30min, 
trata de Pesquisa e sustentabilidade, com 
os professores Jorge Alberto Villwock e João 
Marcelo Ketzer, no Centro de Eventos. As co-
municações orais ocorrem em salas do prédio 
40. Serão premiados os melhores trabalhos de 
oito grandes áreas. A 2ª Mostra de Pesquisa e 
da Pós-Graduação é voltada a alunos e bol-
sistas dos programas de pós-graduação da  
PUCRS, que desenvolvem monografias ou tra-
balho de conclusão, projetos de dissertação ou 
tese aprovados ou qualificados.

Deputados fazem 
homenagem

A Câmara dos Deputados realiza, no 
dia 22/10, sessão solene em homenagem à  
PUCRS. A proposta é do deputado Mendes 
Ribeiro Filho, ex-aluno da Faculdade de Direi-
to. A sessão ocorre às 10h, no plenário. Pela 
PUCRS participam o Reitor Joaquim Clotet, 
Pró-Reitores Paulo Franco (Administração e 
Finanças), Jacqueline Moreira (Assuntos Co-
munitários) e João Dornelles (Extensão), além 
do diretor do Direito, Jarbas Lima. Na mesma 
data, às 12h30min, a PUCRS oferece almoço à 
bancada gaúcha e a outros convidados. As ini-
ciativas de Brasília abrem as comemorações 
pelos 60 anos da PUCRS, que se estenderão 
até 9/11/2008.
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anote

30 anos do pós em Serviço Social
O Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas 

Sociais realiza o 2º Colóquio sobre Pesquisa 
Social, em comemoração aos 30 anos do Pro-

grama de Pós-Graduação em Serviço Social. O evento, 
no dia 17/10, no auditório do 9º andar do prédio 50, 
trata do tema A centralidade da família na pesquisa e 
nas políticas sociais. Também pelo aniversário, ocorre 

Eventos da Educação
No dia 16/10, a Faculdade de Educação pro-

moverá mais dois eventos especiais, integrando 
as comemorações dos seus 65 anos de atividades. 
Às 17h, será inaugurada a Sala Professora Zilah 
Mattos Totta (302 do prédio15). O nome é uma ho-
menagem à educadora, falecida em 1997, consi-
derada uma líder na educação rio-grandense, com 
a vida inteiramente dedicada ao magistério. O local 
será destinado a atividades científicas e culturais. 
Também será lançada a edição comemorativa aos 
30 anos da Revista Educação.

Direito Ambiental
A Faculdade de Direito promove, no dia 18/10, 

o 13º Seminário de Direito Ambiental. O tema 
principal desta edição será Crueldade contra 
animais. O evento será realizado das 19h30min 
às 22h45min, no auditório do prédio 11, com 
palestras abordando Aspectos filosóficos da pro-
teção dos animais; Ética ambiental e Crueldade 
contra animais, além de debates. Inscrições na 
Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). 
Informações pelo telefone 3320-3680.

o curso de capacitação gratuito sobre Geração de Tra-
balho e Renda na Perspectiva da Economia Solidária, 
com o professor José Pedro Cabrera Cabral (Unoesc/
Xanxerê-SC). Organizado pelo Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Políticas Sociais e Processos de Traba-
lho do Assistente Social, será aos sábados, das 8h às 
12h, até 17/11. Local: sala 340 do prédio 15.

Ciclo de História da Igreja Medieval
Até o dia 30/10 será realizado o Ciclo de Palestras de História da Igreja 

Medieval, que tem como objetivo abordar a formação histórica das ordens 
religiosas monásticas. Promovem o evento a Faculdade de Filosofia e Ci-

ências Humanas, Faculdade de Teologia e Centro de Pastoral e Solidariedade. 
As palestras, com a professora Eliana Ávila Silveira, destacam o papel histórico, 
sociocultural e religioso desempenhado pelo monaquismo medieval (sistema de 
consagração à causa divina, buscando chegar a Deus pelo recolhimento e vida 
de dedicação e interiorização), ao longo do processo de constituição e expansão 
da civilização cristã ocidental. O evento ocorre nos dias 16, 23 e 30/10, sempre 
às terças-feiras, a partir das 19h, no auditório do prédio 15, sala 240. Inscrições: 
Pró-Reitoria de Extensão (prédio 40 – sala 201). Informações: 3320-3680.

A PUCRS renovou o convênio de coo-
peração com a University of Kaiserslautern, 
da Alemanha. O Reitor JOAQUIM CLOTET 
recebeu o reitor alemão, Helmut J Schi midt, 
no Salão Nobre da Reitoria. O convênio en-
tre as universidades busca a colaboração 
na pesquisa científica, tecnológica e de en-
sino, além do intercâmbio de professores, 
pesquisadores e estudantes.

fique por dentro

De 16 a 19/10, a dire-
tora da Faculdade de Letras, 
MARIA EUNICE MOREIRA, 
estará na Universidade de 
Lisboa (Portugal). Ministra 
a aula inaugural do mestra-
do em Literatura Brasileira 
tratando do tema Polêmicas 
literárias luso-brasileiras 
no século 19 e participa de 
uma jornada com brasileiros 
e portugueses que integram o 
projeto Histórias à prova do 
tempo: a relação Brasil-Por-
tugal no campo da literatura 
– Investigação, preservação 
e difusão de fontes, coorde-
nado pela professora Vânia 
Chaves. Nos dias 27 e 28/3 
de 2008 está programado 
para ser realizado na PUCRS 
o colóquio sobre relações 
literárias Brasil x Portugal, 
que deverá reunir todos os 
componentes das equipes 
brasileira e portuguesa. 

O livro Desenvolvimento Distribuído de Software (DDS): de-
senvolvimento de software com equipes distribuídas, lançado 
pelos professores da Faculdade de Informática JORGE AUDY e 
RAFAEL PRIKLADNICKI, é a primeira obra em português sobre 
o tema. Ao estabelecer um conjunto de conceitos básicos relati-
vos ao assunto, a publicação contribui em duas direções: avanço 
do conhecimento na própria área de Engenharia de Software e 
apoio ao entendimento das implicações do DDS no uso nas orga-
nizações. Informações sobre o livro: www.campus.com.br. Mais 
dados sobre pesquisas em DDS na PUCRS: www.inf.pucrs.br/
munddos.

Os professores da Faculdade de Teologia VITAL COR-
BELLINI e URBANO ZILLES realizaram palestras na 10ª 
Semana Teológica da Diocese de Novo Hamburgo. Cor-
bellini falou sobre Martírio na Igreja antiga e Zilles abor-
dou o tema Lugar e veneração dos santos hoje. A palestra 
de abertura do 1º Congresso Regional de Fenomenologia 
da Região Centro-Oeste sobre Husserl: a origem e a siste-
matização da fenomenologia como método e como teo-
ria, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Goiânia, também foi de Zilles, diretor da Teologia.
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A monografia Relações Públicas e Responsabilidade So-
cial no Composto da Comunicação Integrada: estudo de Caso 
da Natura Cosméticos, defendida em 2006 por ELISANGELEM 
VIANA, no curso de Relações Públicas da Faculdade de Comuni-
cação Social, foi premiada na categoria Socioambiental na 25ª 
edição do Prêmio da Associação Brasileira de Relações Públi-
cas. A ex-aluna foi orientada pela professora CLEUSA SCRO-
FERNECKER.

Os ex-acadêmicos da Faculdade de Direito FLÁVIA CARLET, MATHEUS UTZIG, 
VANESSA SHINCKE, LEONARDO SUAREZ, MARCELO TORELLY e KELEN MEREGALI 
foram contratados pelo Ministério da Justiça. Os três primeiros formaram-se no início 
do ano e os três últimos em agosto. Eles trabalharão na Secretaria de Reforma do 
Poder Judiciário e na Comissão de Anistia. Característica comum desses ex-alunos 
durante o curso foi a participação ativa numa série de atividades extracurriculares. 
Qualificaram-se atuando principalmente nos núcleos de estudos e pesquisas da Fa-
culdade.

A Edipucrs lança o e-book Pla-
neta Água Morrendo de Sede – uma 
visão analítica na metodologia do uso 
e abuso dos recursos hídricos, da jor-
nalista, professora e especialista em 
Educação Ambiental Célia Victorino. O 
texto apresenta um panorama mundial 
com enfoque histórico sobre a qualida-
de, disponibilidade e o uso da água no 
planeta. A obra está disponível, gratui-
tamente, nos formatos HTML e PDF, no 
site www.pucrs.br/edipucrs, clicando 
no link Publicações Eletrônicas.

A prática cardiológica em 2007
A equipe do Serviço de Cardiologia do Hospi-

tal São Lucas promove, de 18 a 20/10, a 10ª 
Jornada de Cardiologia – A prática cardiológica 

em 2007, reunindo especialistas nacionais e interna-
cionais. Serão discutidos os principais avanços nas  
áreas clínica e intervencionista da especialidade, além 
de temas como Revascularização coronariana onde 

não há consenso, Ressincronização cardíaca e Indi-
cação cirúrgica da insuficiência mitral em paciente 
com dilatação ventricular. Haverá ainda um curso pré-
jornada, sobre o ECG em Situações de Risco. O evento 
será realizado no teatro do prédio 40. Inscrições: www.
pucrs.br/eventos/jornadacardiologia. Informações 
no site citado ou pelo telefone 3320-5120.

Lançamento da Edipucrs
A Edipucrs e o Instituto Esta-

dual do Livro (IEL) lançam, 
no dia 10/10, a obra Dyoné-

lio Machado e Raul Pilla: Médicos 
na Política, de autoria do professor 
universitário Mauro Gaglietti, que 
concluiu o doutorado em História 
na PUCRS, em 2005, abordando 
esse tema. Antes da sessão de au-
tógrafos será realizada uma mesa-
redonda com a participação de Ga-

glietti, das professoras Ruth Chittó 
Gauer e Maria Luíza Ritzel Remédios 
(PUCRS) e dos professores Cláudio 
da Silva Osório e Sandra Pesavento 
(UFRGS). O evento ocorre a partir 
das 18h na sede do IEL (rua André 
Puente, 318), com entrada franca. A 
doação de um agasalho é opcional. 
A promoção é da Edipucrs, do IEL e 
da Associação Lígia Averbuck. Infor-
mações: 3320-3523.

Prêmio Fato Literário

O projeto Literatura Infantil e Medicina Pe-
diátrica: uma aproximação de integração 
humana foi indicado para o Prêmio Fato 

Literário, na categoria Projeto Literário, promovido 
pelo Grupo RBS. Coordenada pela professora So-
lange Medina Ketzer, a iniciativa se desenvolve há 
dez anos na Pediatria do Hospital São Lucas (HSL), 
onde são feitas sessões de narração de histórias 
para crianças enfermas de seis meses a 12 anos. 
O projeto integra alunos do curso de graduação em 
Letras aos procedimentos do Setor de Recreação 
do HSL. Um das novidades é que o júri, formado 
por membros da comunidade cultural gaúcha, vai 
escolher os vencedores das categorias Persona-
lidade e Projeto Literário, criadas nesta edição. 
Paralelamente, o júri popular continua escolhendo 
apenas um vencedor. Ao todo serão três premia-
dos. Os livros arrecadados em campanha durante 
a Feira do Livro de Porto Alegre serão entregues às 
instituições escolhidas por cada um dos indicados. 
Ao fazer a doação, o público escolherá, dentre as 
instituições indicadas, aquela que deseja benefi-
ciar. A votação popular se inicia no dia 21/10 pelo 
site www.clicrbs.com.br/fatoliterario.

Foto: Divulgação
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Professor: o artista em 
socializar conhecimento
N este 15 de outubro, Dia do Professor, a se-

ção Superdicas homenageia os professores 
apresentando as características mais co-

muns dos mestres que são populares entre seus 
alunos. Também em destaque o papel do professor 
como um artista que socializa o conhecimento, os 
desafios frente às novas tecnologias e o cenário do 
ensino superior.

CARACTERíSTICAS DOS  
PROFISSIONAIS DE SUCESSO

 Empatia: saber ouvir o aluno, vê-lo como 
uma pessoa, transmitir segurança e confiança, 
estabelecer laços de cumplicidade.

 Excelente conhecimento: não repetir os 
livros, ter sabedoria para distribuir e socializar o 
conhecimento.

 Habilidade para transformar a sala de aula 

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

IDéIAS PARA REFLETIR *

num espaço vibrante, que motive para o 
aprendizado. Ninguém ensina, mas oferece 
condições para aprender.

 Senso de humor.

DESAFIOS EM ATUAR  
NO ENSINO SUPERIOR

 Exigência de atualização constante, 
leituras e titulação.

 Necessidade de resiliência, que é a 
capacidade de superar conflitos.

 Preparo técnico, pedagógico e psi-
cológico. Cursos de Bem-Estar Docente, 
ministrados por Saul Neves de Jesus, em 
Portugal, tratam, por exemplo, de melhor 
relação interpessoal, técnicas de compor-
tamento em sala de aula e nível de satisfa-
ção docente.

superdicas

PAPEL DO DOCENTE FRENTE  
àS NOVAS TECNOLOGIAS

As tecnologias são ferramentas e exigem que o profes-
sor assuma um papel de mediador, estando mais atento 
e presente para dar sentido à gama de informações dis-
poníveis.

O QUE SE TEM A COMEMORAR NO SEU DIA...
O fato de ser um profissional singular, de ajuda. Vê os 

outros crescerem e se transformarem. Contém a esperança 
de um mundo melhor. Pode fazer a diferença.

O QUE SE TEM A LAMENTAR...
Fala-se muito em educação no mundo, mas se pratica 

pouco. O clima de muitas instituições de ensino é desfa-
vorável ao docente. As condições para o bem-estar não 
são seguidas muitas vezes: respeito, infra-estrutura para 
o trabalho e valorização social e econômica.
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Pierre Cazalis, franco-canadense, ex-coordenador-
geral do Instituto de Gestão e Liderança Universitária, da 
Organização Universitária Interamericana

Especialista em planejamento estratégico e reformas 
acadêmicas, Cazalis acredita ser impossível que as universi-
dades consigam seguir, na formação dos estudantes, o ritmo 
das mudanças com as novas tecnologias e a rapidez da gera-
ção de conhecimento. Considera urgente a generalização de 
fórmulas variadas de auto-aprendizagem, privilegiando o tra-
balho pessoal dos estudantes. Isso significa menos horas em 
sala de aula e atuação de docentes como mestres e não “in-
formadores”. “Ao liberar o professor de um dos aspectos mais 
repetitivos e ingratos de uma de suas tarefas tradicionais, a 
transmissão de informações, ele poderá concentrar-se no seu 
papel fundamental de mestre: ajudar o estudante a organizar 
em autênticos conhecimentos as informações que vai buscar 
em qualquer lugar, com a ajuda das novas tecnologias.”

Saul Neves de Jesus, 
português, diretor do 
Departamento de Psico-
logia da Universidade do 
Algarve (Portugal) 

Acredita que o ade-
quado funcionamento do 
sistema educativo, a quali-
dade do ensino e a própria 
motivação do aluno pas-
sam pela realização profis-
sional do professor. Estuda 
os principais fatores que 
contribuem para a ocorrên-
cia do mal-estar docente. Na Europa identifica como 
fatores mais relevantes a indisciplina dos alunos que 
geram situações de conflito e a falta de trabalho em 
equipe – onde há muita personalização e competi-
ção. Acredita que hoje os profissionais estão mais 
vulneráveis, principalmente em função da ausência 
de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Cada 
indivíduo alcança seu nível de satisfação de uma for-
ma diferente. Alguns precisam sentir-se produtivos o 
tempo todo. Outros necessitam de mais espaço para 
a vida privada e são mais suscetíveis a situações 
de estresse. De certa forma, esse cenário traduz a 
ansiedade da sociedade atual. “Deveríamos retomar 
os valores humanistas que orientavam a sociedade 
no passado, como a solidariedade. Hoje os valores 

são calcados num mundo 
globalizado, imediatista e 
consumista. A incerteza, 
a imprevisibilidade e a in-
segurança se refletem no 
desempenho dos alunos. 
Eles se tornam indisci-
plinados e desmotivados 
para o aprendizado.” 

Sobre o perfil do 
professor, Neves de Jesus 
diz que deve ser um bom 
instrutor das relações in-
terpessoais. “Existe muito 

aquela idéia de que, na medida em que avança o ní-
vel de ensino, diminui-se o componente relacional e 
aumenta o informativo. As relações humanas devem 
ser prioritárias nas instituições de ensino superior.” 
Há várias formas de se conseguir o sucesso profis-
sional, mas a melhor maneira é seguir em busca do 
autoconhecimento e desenvolver potencialidades. 
“Às vezes o professor não encontra as condições 
ideais para realizar suas aulas, mas isso não deve 
ser um aspecto limitador. Ao mesmo tempo, o pro-
fissional deve ter acesso a estímulos como plano de 
carreira, melhor salário e oportunidade de aperfei-
çoamento. Vivemos numa sociedade economicista 
e é fundamental que as pessoas possam andar de 
cabeça erguida e sejam valorizadas.”

“As relações humanas  
devem ser prioritárias nas  

instituições de ensino superior.”

“O professor 
pode ajudar 
o estudante 
a organizar 

em autênticos 
conhecimentos 
as informações 
que vai buscar 
em qualquer 

lugar.”

Foto: Divulgação

Fotos: Arquivo PUCRS
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agenda

3º Seminário e Exposição sobre o Arroio Dilúvio. Até 11/10. Local: 
auditório térreo do prédio 50 e sala anexa. Das 8h às 23h. Promoção: 
Instituto do Meio Ambiente e Prefeitura de Porto Alegre. Entrada franca.

Programa Geriatria e Gerontologia para a Comunidade. Com a 
geriatra Patrícia Costa. Tema: Mitos e verdades sobre vacinas para 
idosos. Às 11h. Local: sala 2 do 3º andar do Hospital São Lucas. 
Entrada franca, inscrições 3336-8153, ramal 200.

Sobremesa Musical com Quinteto de Metais e Percussão e par-
ticipação dos bailarinos Cadica, Jairo Moraes e Guilherme Lago. 
Às 13h. Local: saguão do prédio 9. Entrada franca. Informações: 
3320-3582.

Último dia de inscrição para mestrado e doutorado em Psicolo-
gia. Informações: www.pucrs.br/pos.

4º Curso de Extensão Aprenda a Investir em Ações. Até 18/10. Das 
15h às 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Promoção: Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia. 

Curso de Extensão em Mangá e Cultura Japonesa. Até 27/11. Das 
16h15min até 18h30min, às terças-feiras. Local: sala 501 do prédio 
8. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. 

Fé e Cultura. Às 18h15min. O professor Geraldo Hackmann fala so-
bre Discípulos e seguidores de Jesus Cristo: 5ª Conferência Geral do 
Conselho Episcopal Latino-Americano. Local: no auditório do prédio 
9. Entrada franca.

Curso de Capacitação aos Supervisores de 
Estágio Curricular em Serviço Social. De 
19/10 a 30/11. Horário: das 8h às 12h e das 
13h30min às 17h30min, às sextas-feiras. Lo-
cal: prédio 15. Promoção: Faculdade de Serviço 
Social. 

Ciclo de Palestras Projetos de Filosofia. 
Tema: Autorização epistêmica e ceticismo, 
com Roberto Pich, coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia. Horário: 14h. 
Local: sala 501 do prédio 5. Entrada franca.

Curso Mercado de Opções. Com Guido Jair belloli, opera-
dor da XP Investimentos. Horário: das 8h às 12h e das 13h 
às 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Informações: www.
labmec.com.br ou 3384-4449. 

Curso de Extensão Produção Musical. Até 15/12. Ho-
rário: das 15h às 18h30min, sempre aos sábados. Local: 
prédio 7. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Curso de Extensão Natureza em Foco – Curso Básico de 
Fotografia. Até 9/11. Horário: das 19h às 22h, às terças, 
quartas e quintas-feiras e dois sábados. Local: sala 139, blo-
co C do prédio 12. Promoção: Faculdade de biociências. 

Último dia de inscrição para Mestrado em Educação 
em Ciências e Matemática. Informações: www.pucrs.br/
educem.

Almoço da ADPPUCRS em homenagem ao Dia do Pro-
fessor. Local: Restaurante Panorama. Os ingressos podem 
ser adquiridos na sala 101 do prédio 7 até 19/10.

Seminários PET-Inf. Tema: Aspectos Estruturais e Meto-
dológicos para a Adaptação de Processos de Desenvolvi-
mento de Software, com Ricardo Melo bastos, da Faculdade 
de Informática. Horário: 14h. Local: auditório 517 do prédio 
32. Entrada franca. Informações: 330-3500, ramal 8701.

Curso de Extensão CMMI Avançado e Six Sigma para 
TI. Desempenho de Processos e Qualidade de Produtos. 
Até 26/10. Local: prédio 96. Promoção: Agência de Gestão 
Tecnológica – Centro de Inovação. Inscrições: www.pucrs.
br/prppg/centrodeinovacao/cmmiavancado. Informações: 
3320-3672.

Seminário Economia às 5 ½. Tema: “It is the Economy 
companheiro”: uma análise empírica da reeleição de Lula 
com base em dados municipais, com André Carraro, da 
Universidade Federal de Pelotas. Horário: 17h30min. Lo-
cal: sala 1110 do prédio 50. Entrada franca. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Economia.

Encontro de Dermatologia em Educação Continuada do 
Hospital São Lucas. Até 23/10. Horário: das 18h30min às 
22h na segunda-feira e das 19h às 21h30min na terça-
feira. Promoção: Faculdade de Medicina. 

Palestra Intersecção da Propriedade Industrial com 
outros ramos do Direito: Direito Administrativo, Di reito 
Concorrencial e Direito do Consumidor. Palestrante: 
Mauro Sodré Maia, procurador-geral do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial. Horário: das 9h30min às 12h. 
Local: sala 1035 do prédio 11. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Direito.

Palestra Violência doméstica contra mulhe-
res. Com Samantha Dubugras Sá, professora 
da Faculdade de Psicologia. Horário: 18h. Lo-
cal: auditório do prédio 11. Entrada franca. In-
formações: 3320-3634. Promoção: Faculdade 
de Direito.

Exame de Proficiência de Língua Inglesa 
TOEFL. Modalidade Internet-based test. Horá-
rio: 9h. Local: Laboratório de Línguas, no pré-
dio 8. Inscrições: www.ets.org. Informações: 
3320-3528.

Programa Geriatria e Gerontologia para a 
Comunidade. Com a enfermeira Leoni Zenevicz. 
Tema: Cuidados espirituais para os idosos. Às 
11h. Local: sala 2 do 3º andar do HSL. Entrada 
franca, inscrições 3336-8153, ramal 200.

Sobremesa Musical com Quinteto de Ma-
deiras Clássico. Horário: 13h. Local: saguão 
do prédio 9. Entrada franca. Informações: 
3320-3582.

Clássico do Semestre. Tema: A obra de Ga-
briel García Márquez na literatura, no jorna-
lismo e no cinema, com Antonio Hohlfeldt. Às 
17h30min. Local: sala 305 do prédio 8. Infor-
mações: 3320-3500, ramal 4615. Promoção: 
Centro de Referência para o Desenvolvimento 
da Linguagem.

Encontro de Física para Vestibulandos. 
Tema: Termologia e Ondas. Horário: das 14h 
às 17h30min. Local: sala 218 do prédio 10. 
Inscrições www.pucrs.br/fisica. Será recolhido 
1 kg de alimento não-perecível. Promoção: Fa-
culdade de Física.

Curso de Extensão Atualização em Direi-
to Processual Civil. Até 8/11. Horário: das 
19h30min às 22h, às quintas-feiras. Local: 
Campus Viamão. Promoção: Faculdade de Di-
reito. 

Feira do Livro Infantil. Último dia. Realizada pela AFPUC, oferece a 
associados, funcionários e comunidade acadêmica em geral livros e re-
vistas infantis por um baixo custo. Local: Sede da AFPUC, prédio 7, sala 
102. Horário: das 8h às 18h. Informações: 3320-3500, ramal 4021.

Encontro de Física para Vestibulandos. Tema: Mecânica e Fluidos. 
Das 14h às 17h30min. Local: sala 218 do prédio 10. Inscrições www.
pucrs.br/fisica. Será recolhido 1 kg de alimento não-perecível. Promo-
ção: Faculdade de Física.

Feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Suspensão das aulas.

Dia do Professor e do Auxiliar de Administração Escolar. Suspen-
são das aulas.

DIA 10   QUARTA-FEIRA

DIA 16   TERçA-FEIRA DIA 19   SExTA-FEIRA

DIA 20   SáBADO

DIA 23   TERçA-FEIRA

DIA 21   DOMINGO

DIA 22   SEGUNDA-FEIRA

DIA 17   QUARTA-FEIRA

DIA 18   QUINTA-FEIRA

DIA 11   QUINTA-FEIRA

DIA 12   SExTA-FEIRA

DIA 13   SáBADO

DIA 15   SEGUNDA-FEIRA

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

“Nunca reze suplicando por cargas mais leves e sim por ombros mais fortes.”  F. Brooks

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

ATIVIDADE INFORMAçÕES

Aula Magna da Faculdade de Ciências Aeronáuticas Dia 24/10. Com o brigadeiro Rui Moreira Lima,  
piloto combatente do 1º Grupo de Aviação de  
Caça da Força Aérea brasileira durante a  
Segunda Guerra Mundial. Horário: das 14h às  
17h. Local: auditório térreo do prédio 50.

Sobremesa Musical com Quarteto de Trombones e Percussão Dia 24/10. Horário: 13h. Local: saguão do  
prédio 9. Entrada franca. Informações:  
3320-3582.

Feira do Livro de Porto Alegre De 26/10 a 11/11, na Praça da Alfândega.

Programa Geriatria e Gerontologia para a Comunidade Dia 24/10. Com a educadora física Juliana brandão. Tema:  
Lazer no envelhecimento: uma contribuição ao  
envelhecimento saudável. Horário: das 11h às 12h. Local:  
sala 2 do 3º andar do Hospital São Lucas. Entrada franca.  
Inscrições: 3336-8153, ramal 200.

Encontro de Física para Vestibulandos Dia 25/10. Tema: Eletromagnetismo. Horário: das 14h às  
17h30min. Local: sala 218 do prédio 10. Inscrições www.pucrs. 
br/fisica. Será recolhido 1 kg de alimento não-perecível de  
cada participante. Promoção: Faculdade de Física.

Terceira edição do Jantar dos Diplomados da Faculdade de 
Engenharia

Dia 25/10. Horário: 20h30min. Local: Restaurante Panorama.  
Os convites podem ser adquiridos até o dia 20/10, na sala 130  
do prédio 30 ou por depósito bancário. Informações:  
diplomados.feng@pucrs.br ou 3320-3525, com Nádia ou  
Isabel.

Técnicas Construtivas em Fundações e Contenções De 26/10 a 23/11. Horário: das 19h às 22h15min nas  
sextas-feiras e das 8h30min às 12h aos sábados. Local: sala  
331, bloco b do prédio 30. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Programa Geriatria e Gerontologia para a Comunidade Dia 31/10. Com a psicóloga Tatiana Irigaray. Tema: Aspectos psicológicos do 
envelhecimento. Horário: das 11h às 12h. Local: sala 2 do 3º andar do Hospital São Lucas. 
Entrada franca. Inscrições: 3336-8153, ramal 200.

Exame de Proficiência de Língua Inglesa TOEFL Dia 9/11. Modalidade Internet-based test. Horário: 12h. Local: Laboratório de Línguas, no 
prédio 8. Inscrições: www.ets.org. Informações: 3320-3528.

Curso de Etnobotânica Dias 27 e 28/10. Horário: das 6h às 19h. Local: Riozinho (RS). Promoção: Faculdade de 
biociências. 

2º Seminário de Direito e Literatura: Encontros entre Arte e Ética De 29/10 a 30/10. Horário: das 8h30min às 22h30min na segunda-feira e das 9h às 21h 
na terça-feira. Promoção: Faculdade de Direito. 

29ª Mostra de Talentos em Relações Públicas Dia 5/11. Tema: Diversidade – As diversas áreas de Relações Públicas. Mostra dos 
projetos realizados pelos alunos do último semestre de Relações Públicas. Horário: das 18h 
às 22h. Local: teatro do prédio 40. Informações: 3320-3569.

Pedidos de readmissão De 1º a 30/11. Alunos que estão com a matrícula trancada e querem reingressar na 
Universidade. Local: sala 108 do prédio 1. Informações: 3320-3573.

Abertura das comemorações do 60º aniversário da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Dia 9/11 (Sem suspensão das aulas).

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