
NOTÍCIAS
Idéia lança edital para 
pré-incubação de projetos
O Instituto de Pesquisa e Desenvolvi-

mento (Idéia) da PUCRS lança o Edital 
02/2008, de Pré-Incubação de Projetos 

de Pesquisa e Desenvolvimento, voltado a 
professores/pesquisadores da Universidade. A 
inscrição ocorre de 3 a 18/7. Serão seleciona-
dos quatro projetos para ingresso em outubro 
no Idéia. Entre os critérios estão os níveis de 
interdisciplinaridade e inovação, oportunida-
de de participação de alunos, perspectiva de 
captação de recursos de fomento, relevância 
social e econômica e potencial de desenvol-
vimento de patentes. A pré-incubação visa 
a hospedar por tempo determinado (de um 
a três anos) planos de criação de produtos, 

Devido às férias escolares, o Boletim  
PUCRS Notícias entrará em recesso. Vol-
tará a circular no dia 6/8. Nossa equipe 

Congresso reúne educadores maristas

Cultura indígena tem especialização

Boletim voltará em agosto

Processo Seletivo 
Complementar  
recebe inscrições

De 10 a 21/7, estarão abertas as inscrições para o 
Processo Seletivo Complementar, uma forma alternativa 
de ingresso nos cursos de graduação. Após a matrícula 
dos classificados no Vestibular de Inverno 2008, as vagas 
remanescentes serão definidas mediante prova (de Re-
dação), que ocorrerá no dia 26/7, às 14h. Inscrições no 
site www.pucrs.br, na sala 108 do prédio 1, do Campus 
Central, e nos Campi Viamão e Uruguaiana. O último prazo 
para pagamento é no dia 22/7. Informações: www.pucrs.
br/vestibular, a partir do dia 9/7.

Incubadora Raiar  
divulga resultado de 
processo de seleção

A Incubadora Raiar, da PUCRS, divulgou o resultado do 
processo de seleção para entrada de três empresas na uni-
dade do Campus Central – Confecção de Modelos para a 
Área Médica, Go Market e Química Limpa. As selecionadas 
devem agora apresentar documentação e assinar o contrato 
para incubação por dois anos. Na Raiar, receberão acom-
panhamento na gestão dos empreendimentos. A seleção 
incluiu criterioso processo que buscou identificar as idéias 
mais inovadoras e viáveis no mercado. Os candidatos entre-
garam a Proposta de Empreendimento e, depois, realizaram 
um Curso de Plano de Negócios. Uma equipe de gestão da 
Incubadora analisou o perfil empreendedor, o que foi uma 
novidade nesse processo de seleção. A Comissão de Seleção 
formada por professores da Universidade avaliou a viabili-
dade técnica do projeto, segundo critérios estabelecidos pela 
Coordenação da Incubadora.

Curso debate aspectos 
éticos e jurídicos  
do início da vida

O 8º Curso de Inverno de Bioética, dias 3 e 4/7, trata 
do tema Início da vida: aspectos técnicos, jurídicos e 
éticos. Promovido pelo Instituto de Bioética, discute o 
conceito jurídico de pessoa, o status moral do embrião, 
malformações incompatíveis com a vida, células-tronco 
embrionárias e alternativas, além de visões contempo-
râneas sobre o início da vida. Local: 9º andar do pré-
dio 50. Inscrições: sala 201 do prédio 40. Informações: 
3320-3680.
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processos e serviços inovadores que os tor-
nem passíveis de serem transferidos para a 
sociedade. Os escolhidos terão apoio dos La-
boratórios do Idéia. Informações: www.pucrs.
br/ideia e prédio 30, 3º andar, torre.

continua recebendo sugestões dos leitores pelo 
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br e telefone 
3320-3500, ramais 4446 e 4338. Boas férias!

Os desafios de educar no século 21 
serão discutidos no 3º Congresso Na-
cional Marista de Educação. O evento 

deve reunir 2,5 mil educadores de todo o 
Brasil, de 15 a 18/7, no Centro de Eventos 
da PUCRS. Promovido pela União Marista 
do Brasil (Umbrasil), tem como tema cen-
tral Ofício de Educador na Sociedade do 

O Programa de Pós-Graduação em Direito 
lança a Especialização em Cultura Indí-
gena, coordenada pelos professores Elias 

Grossmann e Ir. Édison Hüttner. As inscrições 
serão recebidas até 20/8. O curso busca criar 
um foro permanente de estudo e discussão so-
bre os indígenas e desenvolver competências 
em diferentes profissionais para lidar com essas 
populações. Os encontros serão semanais, às 
sextas-feiras, das 13h45min às 17h30min e das 
19h às 22h45min, e aos sábados, das 8h30min 

Fotos: Arquivo PUCRS

Conhecimento: Profissão e Missão. Dois 
conferencistas internacionais estão con-
firmados: os professores Abdeljalil Akkari, 
da Universidade de Genebra e consultor 
da Unesco, e Consuelo Vélaz de Medrano, 
da Universidade Nacional de Educação a 
Distância da Espanha. Informações: www.
pucrs.br/viamao.

às 12h15min. Informações: www.pucrs.br/ 
direito/pos/especializacaoculturaindigena 
ou 3320-3537.
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Flagrantes da Vida do Futuro 
é tema de palestra

Voluntários para pesquisa

Centro de Inovação promove 
cursos de inverno

Mostra fotográfica

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) realiza 
reunião de trabalho visando à qualificação do 
processo de Inovação Curricular, em sua fase 

de acompanhamento. A próxima palestra ocorre no 
dia 3/7, às 16h, com o professor joão Antônio Zuffo, 

Os cursos de Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia 
e Farmácia da PUCRS, com apoio do CNPq, de-
senvolvem um estudo que visa à modificação 

do estilo de vida por meio de intervenção nutricional e 
prática regular de exercício físico. Para a pesquisa es-
tão sendo selecionados voluntários com as seguintes 

A partir do dia 14/7 o Centro de Inovação PUCRS, em parceria 
com a Microsoft, promove diversos cursos de inverno, como 
de Excel 1 e 2, Windows SharePoint Services, Introdução 

ao Gerenciamento de Projetos de Software, Programação Orien-
tada a Objetos com C# Básico e Programação para web com 
ASP.NET e C#, em horários variados. Inscrições na Pró-Reitoria 
de Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações pelo telefone 
3320-3680 ou no site www.pucrs.br/centrodeinovacao. Comu-
nidades acadêmica e do Tecnopuc têm desconto.

A partir do dia 3/7 a mostra fotográfica O Espe-
lho de Porto Alegre estará em exibição na sala 
jB Scalco do Solar dos Câmara, na Assembléia 

Legislativa (Rua Duque de Caxias, 968). A exposição, 
que foi lançada em março na Universidade, conta com 
imagens de Porto Alegre refletidas nas poluídas águas 
do Cais do Porto, num processo de criação e docu-
mentação, sob forte inspiração no movimento im-
pressionista. As fotos foram feitas no início dos anos 
70 pelo Ir. Adelino Martins, nascido em Portugal em 
1923. Ele está há 45 anos na PUCRS e foi professor 
de Cinema e Técnicas Audiovisuais na Educação e, 
no curso de jornalismo, criou a disciplina de Cinema. 
A visitação pode ser feita até o final de julho, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 
13h30min às 18h30min.

Coleções biológicas
No dia 16/7, às 18h, o professor Luiz Roberto 

Malabarba ministra palestra sobre A Importância 
das Coleções Biológicas para o Desenvolvimento 
Sustentável. O evento, no anfiteatro do Museu (3º 
pavimento), integra as atividades do Ano Ibero-
Americano dos Museus. Malabarba diz que as 
coleções biológicas contêm não somente dados 
atuais, mas também o registro histórico da distri-
buição dos organismos numa determinada região. 
Permitem a atualização e novas análises referentes 
aos táxons previamente registrados de uma área. 
As informações são fundamentais para políticas 
de desenvolvimento sustentável que envolvam o 
uso e modificação do meio ambiente. Inscrições 
gratuitas: www.pucrs.br/mct/eventos.

Temas  
relacionados à Ética

Estão abertas as inscrições para o Curso de 
Ética, que ocorrerá de 21 a 24/7. Durante o evento 
o tema será relacionado com diversas áreas, como 
educação, justiça, política em Maquiavel, medici-
na e sexualidade na cultura grega. Dentre os pa-
lestrantes estarão professores da PUCRS, UFRGS, 
UFSC, FURG e Unisinos. O curso será realizado no 
Instituto Goethe (Rua 24 de Outubro, 112), sempre 
das 19h às 22h. As inscrições podem ser feitas 
pelo aebars@portoweb.com.br, enviando nome 
completo, e-mail e telefone. O interessado deve 
aguardar as orientações para o pagamento. O 
curso é promovido pela Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas, Associação dos Ex-Bolsistas 
da Alemanha e Instituto Goethe. Informações: 
3320-3555.

Prêmio Wal-Mart
Estudantes de graduação de qualquer curso 

e período podem participar do 1º Prêmio Varejo 
Sustentável Wal-Mart Brasil. São aceitos proje-
tos destinados à aplicação imediata no segmento 
varejista supermercadista em áreas como Eco-
eficiência, redução e reciclagem de resíduos; 
Produtos e embalagens sustentáveis e Processos 
e métodos de avaliação, medição, minimiza-
ção e mitigação dos impactos ambientais dos 
produtos comercializados no varejo supermer-
cadista. Os alunos vencedores serão premiados 
com um notebook, bolsa de estudo de até R$ 5 
mil e, caso o projeto seja implantado, um prêmio 
adicional de R$ 15 mil. Os professores orien-
tadores dos projetos vencedores ganharão um 
smart phone. Informações e inscrições: www. 
premiovarejosustentavel.com.br.

características: idade entre 30 e 60 anos, peso aci-
ma do ideal, circunferência do abdômen aumentada, 
pressão arterial elevada, glicose de jejum alta, trigli-
cerídeo alto e que não pratique nenhum tipo de ati-
vidade física. Informações e inscrições pelo telefone 
3320-3938, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
falando sobre o tema Flagrantes da Vida no Futuro: 
Desafios Científicos, Tecnológicos, Éticos e Morais 
de uma Sociedade Tecnotrônica. O evento ocorre no 
teatro do prédio 40.

Foto: Divulgação

Foto: Adelino Martins
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Diversão e cultura nas férias*

A seção Superdicas preparou uma lista de livros 
e filmes interessantes para quem quer apro-
veitar as férias, contando com a colaboração 

de professores.

Livros:
 A virgem na jaula, de Ayaan Hirsi Ali: “Uma 

coletânea de textos sobre a condição da mulher no 
mundo muçulmano”.

 Concerto para guitarra ao mar, de Cássio 
Grinberg: “Uma ficção bem tramada e com lingua-
gem ágil e forte”.
Juremir Machado da Silva – Faculdade  
de Comunicação 
Social

FiLmes:
 E xube ran-

te deserto, de Dror 
Shaul: “É raro vermos 
filmes israelenses, e esse é um retrato dramático e 
bem-humorado de um kibutz na década de 70”. 

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

 Quadrophenia, de Franc Roddan: “Filme in-
glês de 1979, mas que só saiu em DVD há pouco. Dá 
para entender o conflito dos mods contra os rokers, 
na Inglaterra da década de 60. E, de tabela, as an-
gústias de qualquer jovem urbano contemporâneo”.

 A família Savage, de Tâmara jenkins: “Gran-
des atores, bela história, direção precisa. O que pe-
dir mais? O cinema norte-americano continua sendo 
o melhor e o pior do mundo. Esse é um representante 
do lado positivo de Hollywood”.
Carlos Gerbase – Faculdade de Comunicação 
Social

FiLmes:
 Saraband, 

de Ingmar Berg-
mann: “Um de-
poimento sobre a 
época atual, de tantos desencontros”.

 Nostalgia, de Andrei Tarkovski: “Uma lenta 
digressão sobre as possibilidades de expressão do 
humano em imagens”.

fique por dentro

superdicas
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A PUCRS concedeu 
o título de Mérito Uni-
versitário à professora e 
pesquisadora Maria Lúcia 
Martinelli (foto), da Facul-
dade de Serviço Social da 
PUC-SP. Na cerimônia, a 
diretora da Faculdade de 
Serviço Social, jussara 
Mendes, destacou a contribuição de Maria Lúcia 
para a formação de alunos e docentes, lembran-
do que por 17 anos a professora participou, como 
visitante, de seminários, bancas e palestras na 
Universidade. A honraria é outorgada à persona-
lidade cuja contribuição ao ensino, à pesquisa, à 
extensão ou à causa universitária seja considera-
da de grande valia à coletividade ou à Instituição.

Alguns dos kits que pre-
sentearam os palestrantes 
da primeira etapa do Projeto 
Reflexões, realizada em Bento 
Gonçalves, foram preparados 
pelos alunos-estagiários do 
curso de Farmácia. Sabonetes 
em formato de quebra-cabeça, vela com gel e flores de marcela, sa-
bonete líquido e hidratante são os produtos manipulados pela equi-
pe da professora Temis CorTe, coordenadora da Farmácia-Escola, 
auxiliada pela laboratorista Viviane de Azevedo. Os kits oferecidos 
no Momento Formandos são feitos pelo grupo supervisionado pela 
farmacêutica Suriene Leal, da Farmácia Panvel. Entre os presentes 
para os alunos que estão se despedindo da Universidade, havia sa-
bonetes com o mesmo perfume utilizado no ambiente em que eles 
foram recepcionados. A intenção é que recordem, pelo sentido do 
olfato, com carinho, da PUCRS e daquela ocasião.

Foto: Divulgação

Livros:
 Os sofrimentos do jovem Werther, de 

johann Wolfgang von Goethe: “O livro que deu 
origem ao Romantismo europeu”.

 Ensaios, de Michel de Montaigne: “Ensi-
namentos em pequenas e incisivas porções”.

 Terrasse à Rome, de Pascal Quignard: 
“Uma lição de escrever com economia”.
Luiz Antonio de Assis Brasil – Faculdade  
de Letras

FiLme: 
 O caçador 

de pipas, de Marc 
Forster

Livro:
 O café dos filósofos mortos, de Vittorio 

Hösle: “É uma bela introdução à Filosofia. Trata-
se da correspondência entre o filósofo Vittorio 
Hösle e uma menina de 11 anos. O prof. Hös-
le leciona na Universidade de Notre Dame, nos 
Estados Unidos, e caracteriza-se por uma vasta 
erudição e profundidade filosófica”.
Draiton Gonzaga de Souza – Faculdade  
de Filosofia e Ciências Humanas

O professor da Faculdade de Odontologia 
LUiZ CesAr DA CosTA FiLHo foi um dos três 
premiados do 2º Prêmio Colgate e ABO (Asso-
ciação Brasileira de Odontologia) com o traba-
lho Implantação de um serviço odontológico 
de promoção de saúde bucal e seus impactos 
na assistência. No concurso, que tem como 
objetivo incentivar o levantamento de dados e 
a divulgação de temas relacionados à saúde 
bucal, foram inscritos 67 artigos de profissio-
nais de todo o Brasil.

De 12 a 21/7 o Projeto Reflexões da PUCRS 
realiza uma viagem de estudos e convivência à 
Europa com um grupo de 25 integrantes da co-
munidade acadêmica. Eles irão à Itália (Roma) 
e França (Nice, Lion e Paris). O objetivo princi-
pal é visitar o berço marista, L’Hermitage, na 
França, a Casa Geral, em Roma, e a Cidade do 
Vaticano, oportunizando melhor conhecimento 
das reflexões em torno da identidade e da mis-
são da Universidade.

Delegação composta por representantes da Universidade de São Paulo e da Prefeitura do município paulista de 
Guarulhos visitou os setores de inovação e de tecnologia da PUCRS. A USP e o município desenvolvem projeto conjunto 
para criação de um Parque Científico e Tecnológico, do qual o Tecnopuc é o padrão. Os recursos para a implantação do 
parque de Guarulhos são do governo do Estado de São Paulo, via Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapesp). O Pró-Rei-
tor de Pesquisa e Pós-Graduação da PUCRS, JorGe AUDY, recebeu a comitiva, liderada pela professora Desirré Zouain. 
Em julho, outra delegação da USP com o mesmo objetivo estará na PUCRS para conhecer e aprofundar os contatos com 
a Rede Inovapuc e com o Tecnopuc, que é uma das referências adotadas pela USP para o projeto paulista.

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

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

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

fale
conosco

agenda

sobremesa musical com a orquestra de Câmara da orques-
tra Filarmônica da PUCrs. Horário: das 13h às 13h30min. 
Local: átrio do prédio 9. Informações: 3320-3582. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical.

DiA 2   qUArTA-FeirA

Último dia de inscrição para o Projeto Litoral. O evento é 
voltado a estudantes de Odontologia do 7º ao 9º semestres que 
desejem conhecer a realidade social de municípios como Santo 
Antônio da Patrulha, Rosário do Sul, Maquiné e Osório. Inscri-
ções: sala 208 do prédio 6. Informações: 3320-3562.

DiA 4   sexTA-FeirA

3º Curso Bolsa de mercadorias & Futuros. Horário: das 8h às 
12h e das 13h às 18h. Local: sala 1117 do prédio 50. Promoção: 
Laboratório de Mercado de Capitais (LabMec). 

9º Curso de Análise Fundamentalista. Horário: das 8h às 
12h e das 13h às 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Promoção:  
LabMec. 

DiA 5   sáBADo

3º Curso Aprenda a investir na Bolsa de valores – Ênfase em 
Análise Fundamentalista e Gráfica. Até 9/7. Horário: das 14h 
às 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Promoção: LabMec.

DiA 7   seGUnDA-FeirA

Curso de Jornalismo Criminal (Policial). Até 17/7. Horário: 
das 9h às 12h, nas terças, quartas e quintas-feiras. Local: pré-
dio 7. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

17º Congresso odontológico rio-Grandense. De 8 a 12/7. 
Local: Centro de Eventos da PUCRS. Informações: www.abors.
org.br.

DiA 8   TerçA-FeirA
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Ê os que semeiam com lágrimas ceifam em meio a  
canções. vão andando e chorando ao levar a semente.  
Ao regressar, voltam cantando, trazendo seus feixes.

Sl 126, 6
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘
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9º Curso de Análise Gráfica. Dia 12/7. Local: sala 705 do pré-
dio 50. Horário: das 8h às 12h e das 13h às 18h. Promoção: 
LabMec.

inscrição, até 14/7, para a Feira de Ciências do museu de 
Ciências e Tecnologia, que ocorre de 21 a 22/10. Professores 
e alunos de escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio 
de Porto Alegre e Região Metropolitana podem inscrever seus 
trabalhos no site www.pucrs.br/mct/eventos. A participação e 
visitação das atividades são gratuitas.

relendo a Literatura. Dia 16/7. Tema: Fogo Morto, de josé lins 
do Rego, com Valéria Moura Venturella. Horário: das 17h30min 
às 19h30min. Inscrições gratuitas pelo e-mail relendoaliteratu-
ra@pucrs.br. Informações: 3320-3500, ramal 4615. Promoção: 
Centro de Referência para o Desenvolvimento da Linguagem, da 
Faculdade de Letras.

Curso de extensão Literatura de Língua espanhola: escrito-
ras. De 18/8 a 17/11. Horário: das 17h30min às 19h, sempre 
nas segundas-feiras. Local: sala 305 do prédio 8. As aulas serão 
ministradas em português e espanhol.  Promoção: Instituto de 
Cultura Hispânica. 

14ª Convenção da Associação dos Professores de inglês do rio 
Grande do sul (Apirs). De 18 a 20/7. Local: teatro do prédio 40.

Curso Patologias em edificações: Análise, vistoria e recupe-
ração. De 21 a 26/7. Horário: das 19h às 22h15min, de segunda 
a sexta-feira e das 8h30min às 12h aos sábados. Local: prédio 
30. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

início das Formaturas. Dia 22/7. 

matrícula conforme esquema de 
cada Faculdade. De 24 a 31/7. 

Curso de especialização Gestão 
estratégica de Pessoas. Inscri-
ções até 31/7 no site www.pucrs.
br/face/cursoslatosensu/pessoas. 
Informações: 3320-3524. 

Universidade missionária – 
missão Porto Alegre/vila Fáti-
ma. De 25 a 31/7. 

Curso de especialização Ciên-
cias da saúde e do esporte. Ins-
crições até 15/8 no site www.pucrs.br/fefid/pos. Informações: 
3320-3683 ou pos-fefid@pucrs.br.
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