
Convênio anuncia construção 
do Instituto do Cérebro
No dia 8/12 foi anunciado, no Palácio Piratini, um 

convênio com o Ministério da Saúde e a Secreta-
ria da Saúde do RS para a construção do prédio 

do Instituto do Cérebro (InsCer) da PUCRS, que será 
instalado próximo ao Hospital São Lucas. Participaram 
da cerimônia o ministro da Saúde, José Temporão, a go-
vernadora Yeda Crusius, o Reitor Joaquim Clotet, o dire-
tor do InsCer, Jaderson Costa, entre outras autoridades. 
O complexo do Instituto terá o Centro de Diagnóstico e 
Pesquisa de Imagem Molecular, incluindo a tomografia 
por emissão de pósitrons (PET-CT), que disponibiliza 
imagens detalhadas do cérebro. Serão destinados, pelo 
Ministério da Saúde, R$ 7,5 milhões para a construção 
do prédio e R$ 13,8 milhões para equipamentos (via  

Administração Superior destaca realizações

PUCRS envia doações para Santa Catarina

Universidade 
integra Associação 
Brasil-Coimbra

Entre os dias 26 e 29/11 o Vice-
Reitor, Ir. Evilázio Teixeira, participou 
do encontro do Grupo de Coimbra 
de Universidades Brasileiras, na 
Universidade de Coimbra (Portugal). 
Na ocasião, foi criada a Associação 
Brasil-Coimbra, da qual a PUCRS 
faz parte como instituição fundadora. 
Dentre os objetivos da Associação 
estão promover a mobilidade acadê-
mica, internacional e nacionalmente, 
incluindo alunos e professores; a 
internacionalização dos cursos e a 
dupla titulação, envolvendo as uni-
versidades participantes. Em novem-
bro, o Ir. Evilázio também participou 
do 3.º Encontro de Representantes 
de Instituições Maristas de Educação 
Superior, realizado na Universidade 
de Salamanca (Espanha). A próxima 
edição do evento, em 2010, será rea-
lizada na PUCRS.

Capacitação 
Docente debate 
sobre aluno na 
contemporaneidade

Entre os dias 15 e 17/12 os pro-
fessores de todos os campi da Uni-
versidade participam da Capacitação 
Docente, cujo tema é O aluno no ce-
nário contemporâneo: implicações na 
docência. O evento será realizado no 
Teatro do prédio 40, das 8h30min até 
o final da tarde. O assessor especial 
do Ministro da Ciência e Tecnologia, 
Ronaldo Mota, fará a conferência de 
abertura, falando sobre Construção 
histórica do conhecimento: a per-
cepção do estudante. No dia 16/12, 
dentre os palestrantes, estará a pro-
fessora Elvira Souza Lima, pesquisa-
dora e membro do Comitê Científico 
da Capes. A programação completa 
pode ser vista no site www.pucrs.
br/eventos/capacitacao. Promoção: 
Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Rei-
toria de Pesquisa e Pós-Graduação.
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NOTÍCIAS

Finep). A previsão é que a assinatura do convênio ocorra 
no dia 17/12, em Brasília.

As principais realizações, os avanços e as con-
quistas da PUCRS nos últimos quatro anos foram 
apresentados pela Administração Superior aos 

professores e funcionários no dia 2/12. Em encontro no 
teatro do prédio 40, o assessor da Reitoria Alziro Rodri-
gues destacou, entre outros, a revisão e inovação curri-
cular dos cursos de graduação, a implantação de uma 
política de educação a distância, o crescimento dos 
estágios, a mobilidade acadêmica e os programas de 
educação tutorial, a avaliação de disciplinas de gradua-

A lunos, professores e funcionários da Universidade 
se uniram para arrecadar donativos às pessoas 
atingidas pelas enchentes em Santa Catarina. Em 

poucos dias, foram recolhidas três toneladas de alimen-
tos, roupas, materiais de higiene e limpeza, entre outros, 
e enviados ao Estado vizinho. Duas alunas estrangeiras 
que estudavam na Universidade resolveram participar 
da campanha antes de retornar ao Japão. Azumi Naga-

ção, a ampliação das bolsas de iniciação científica e a 
implantação do Plano Diretor da Universidade. Também 
foi lembrada a criação do Laboratório de Mercado de 
Capitais (Labmec), o Centro de Pesquisa em Tecnologia 
Wireless (CPTW), e o Laboratório de Insumos Farma-
cêuticos (Laif), entre outros. O Reitor, Joaquim Clotet, 
agradeceu o empenho de todos os funcionários e cola-
boradores e lembrou que a PUCRS é uma instituição de 
qualidade, que cria, pesquisa e desenvolve, referência 
de qualidade no Brasil.

sawa e Yukari Eizuru, alunas do Departamento de Por-
tuguês e Estudos Luso-Brasileiros da Universidade de 
Sofia, encheram duas sacolas de viagem com roupas, 
calçados e quatro bolsas para destinarem às vítimas. 
As doações foram encaminhadas ao Centro de Pastoral 
e Solidariedade. Azumi e Yukari freqüentaram discipli-
nas nas Faculdades de Letras, Comunicação Social e 
Filosofia e Ciências Humanas durante dois semestres.

Joaquim Clotet, José Temporão e Jaderson Costa
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Entrega de presentes 
e missa de Natal

Promoção na Livraria Edipucrs

Renovação de desconto 
para dependentes

Concerto no Parcão

No dia 11/12, no teatro do pré-
dio 40, será feita a entrega dos 
presentes de Natal aos técnicos-

administrativos da Universidade. A re-
tirada da lembrança pode ser feita das 
9h às 19h, mediante a apresentação do 
convite individual entregue nas unida-
des. No dia 19/12 as comemorações se 
encerram com a realização da missa 
preparatória ao Natal, às 18h30min, na 
Igreja Cristo Mestre.

A Livraria Edipucrs, localizada no 
2.º andar do prédio 41, realiza 
a promoção Natalivros, especial 

de fim de ano. Nas compras em livros 
até R$30, ganha-se uma caneta; até 
R$60 o brinde é um caderno, e até 
R$90 uma bolsa ecológica. A Livraria 
também tem vales-presente de R$10, 
R$25 e R$50. A promoção é válida até 
o dia 31/12. Informações pelo telefo-
ne 3320-3906 ou e-mail livraria@
pucrs.br.

Dependentes de professores ou técnicos- 
administrativos que estudam na Univer-
sidade têm até o dia 23/12 para solicitar 

a manutenção do desconto nas mensalidades. 
Para efetuar a renovação basta comparecer à 

No dia 14/12 o Coral e a Orquestra Filar-
mônica da PUCRS realizam o tradicional 
Concerto de Natal, integrando os Concertos 

Comunitários zaffari. O evento, que ocorre a partir 
das 20h nas quadras esportivas do Parque Moi-
nhos de Vento (Parcão), contará com a presença 

Encontro de  
ex-residentes  
em Cirurgia

No dia 13/12 será realizado o Encontro de Ex-Resi-
dentes do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital São Lucas 
(HSL). O evento, gratuito, acontecerá no auditório da Facul-
dade de Medicina, no 3.º andar do HSL, das 8h30min às 
12h. Serão palestrantes os cirurgiões Túlio Arpim, Cláudio 
Corá Mottin e Salvador Gullo Neto, que abordarão, respec-
tivamente, os temas: História do Serviço de Cirurgia do 
HSL, Panorama da cirurgia metabólica no Brasil e Estado 
atual do transplante de pâncreas. A primeira turma de re-
sidentes do Serviço de Cirurgia se formou em 1977. Até o 
momento, mais de 300 residentes passaram pelo Serviço. 
Informações sobre o evento e inscrições: 3320-3000, ra-
mal 2267 (com David) e 3336-4233 (com Angela).

Pós-doutorado 
remunerado em Paris

A Fundação Ciências Matemáticas de Paris seleciona 
pós-doutorandos para 15 postos remunerados em mate-
mática e em informática básica. Com vigência de um ano, 
eventualmente renovável, os postos de trabalho serão ocu-
pados a partir de 1.º/10/09, nos laboratórios de pesquisa 
filiados à fundação. Os candidatos devem ser titulares de 
um doutorado em matemática ou informática já concluí-
do ou a ser defendido antes dessa data. Os candidatos 
selecionados participarão das atividades científicas do 
laboratório que os receber, especialmente dos seminários 
e grupos de trabalho. A Fundação Ciências Matemáticas de 
Paris é uma rede temática de pesquisa avançada lançada 
em setembro de 2007 pelo Ministério da Pesquisa francês. 
Pólo de excelência na área de matemática, a Fundação 
reúne quase mil cientistas, especialistas em matemática 
e informática básica de importantes centros de pesquisa 
franceses. As inscrições podem ser feitas até o dia 17/12. 
Informações: www.sciencesmaths-paris.fr.

Mostra dos 60 anos
Uma exposição de fotos comemorativa aos 60 

anos da PUCRS pode ser vista no Museu de Ciên-
cias e Tecnologia. A mostra, composta de seis pai-
néis, remete a fatos marcantes do passado da Uni-
versidade até os dias de hoje. Também há imagens 
da convivência no Campus Central em diferentes 
épocas. Quem quiser saber mais sobre a história da 
Instituição também pode acessar o site www.pucrs.
br/60anos.

Foto: Arquivo PUCRS

Gerência de Recursos Humanos. Não é neces-
sária a apresentação de documento para com-
provação do vínculo. Informações adicionais 
podem ser obtidas com Sandra Porsche pelo 
ramal 4293.

especial do cantor Guilherme Arantes, além de so-
listas e dos grupos Ballet Concerto e Cia. de Dan-
ça Tracy e Alexandre. Sob a regência do maestro 
Frederico Gerling Junior, serão executadas obras de 
Rossini, Grever, Dvoràk, Cole Poter, Mendelssohn,  
além de músicas natalinas. A entrada é franca.
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Em geral, as pessoas se sentem estressa-
das nesta época e com várias atividades, 
como a preparação das festas de Natal 

e réveillon e a compra de inúmeros presentes. 
Muitos também estão em período de provas e 
realização de trabalhos. Ainda há o peso dos 
problemas particulares e de tragédias como a 
enchente em Santa Catarina ou a crise mundial 
que abalou o sistema financeiro. Que tal encer-
rar o ano relaxado, com menos atenção aos bens 
materiais e tendo resolvido as pendências para 
começar um 2009 renovado? Até o dia 18/12 
é possível participar da sessão de Meditação 
Oriental, com o padre Antony Kotholy, no Centro 
de Pastoral e Solidariedade.

Por meio de técnicas, a Meditação busca a 
concentração mental e o desligamento de si e 
dos problemas do cotidiano. Em geral dura de 40 
a 45 minutos. Há várias formas de se alcançar 
o relaxamento e no final uma sensação de re-
novação, de integração consigo mesmo, com os 

outros, a natureza e Deus. É possível meditar apenas 
se fixando num ponto, numa imagem, em sons e na 
respiração, por exemplo. Ou até mesmo ao caminhar 
e se alimentar.

Nem todos conseguem sentir bem-estar ou rela-
xamento logo que começam a fazer Meditação. Trata-
se de um processo lento que requer treino. O ideal é ter 
orientação. Muitas vezes as tensões não-trabalhadas 
se somatizam e durante a Meditação a pessoa sente 
dores na coluna, nos ombros, na nuca ou no estôma-
go, ao prestar atenção no seu corpo e em si mesma. 
Mas é possível superá-las com a prática prolongada.

OrienTações para um final de anO  
mais TranqüilO

 Olhar para si e não se preocupar em agradar 
aos outros, em agir para satisfazê-los.

 Não se endividar e pagar débitos. Saber dis-
cernir o que é indispensável e necessário do luxo. 
Controlar o consumo exacerbado, não dando um valor 
exagerado às coisas materiais.

fique por dentro

superdicas

Num grande 
evento comemo-
rativo aos seus 60 
anos, o Sindicato 
dos Estabeleci-
mentos do Ensino 
Privado no Estado 
(Sinepe/RS) home-
nageou, em 3/12, 
os vencedores do 
6.º Prêmio Destaque 
em Comunicação. A 
premiação ocorreu 
no Teatro do prédio 40 da PUCRS, seguida de jan-
tar festivo no Restaurante Panorama. Na catego-
ria Mídia Impressa – Ensino Superior, a revista 
PUCRS Informação conquistou o ouro. A PUCRS 
Informação, de circulação bimestral, venceu to-
das as outras edições do Prêmio (em 2003, 2004 
e 2005 e 2007). A publicação está completando 
30 anos em 2008. Representaram a PUCRS na 
premiação a Pró-Reitora de Assuntos Comunitá-
rios, JaCqueline mOreira, a coordenadora da 
Assessoria de Comunicação Social, ana luisa 
BaseGGiO, a editora executiva, maGda aCHuTTi 
(na foto com o Ir. João Costenaro, do Sinepe), e a 
secretária mirela CarValHO.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

O bem-estar da meditação

 Fazer um acerto de contas consigo e com 
quem tem algum desentendimento.

 Pensar no Ano-Novo como um momento 
para esquecer as agruras do cotidiano e se prepa-
rar para um recomeço.

 Desenvolver sua espiritualidade.

Os horários da Meditação* são:
 Quartas-feiras, às 18h30min
 Quintas-feiras, às 16h25min
 Sábados, às 10h15min

* Até 18/12 e a partir de março

informações: Centro de Pastoral e Solidarie-
dade (prédio 17, fone 3320-3576).

O Vestibular de Verão 2009 da PUCRS, 
que ocorreu nos dias 6 e 7/12, teve o total de 
8.651 inscritos. Os cursos mais procurados 
foram Medicina (23,77 candidatos por vaga), 
Odontologia (5,11), Arquitetura e Urbanismo 
(4,85), Comunicação Social – Jornalismo/ma-
nhã (4,77), Engenharia Civil (4,58), Comunica-
ção Social – Publicidade e Propaganda/manhã 
(3,77) e Ciência da Computação (3,43). A lista 
dos aprovados será divulgada no dia 10/12.

O professor sÉrGiO raHde e a aluna 
do curso de Engenharia Mecânica Karina  
rusCHel apresentaram trabalhos desenvolvi-
dos pelo Laboratório de Motores e Componentes 
Automotivos da Faculdade de Engenharia no 17.º 
Congresso e Exposição Internacionais de Tecnolo-
gia da Mobilidade, realizado em São Paulo. Uma 
das pesquisas avalia e estabelece uma metodo-
logia de análise do óleo lubrificante com o uso 
de microscópio eletrônico de varredura, visando 
a identificar o comprometimento de componen-
tes de um motor diesel pelo uso do biodiesel. A 
outra trata de um projeto para construção de um 
sistema de injeção eletrônica semi-sequencial 
de GNV para veículos automotores, com o intuito 
de aumentar o rendimento do motor.

Ao som do Coral e Orquestra Filarmônica da PUCRS, foram 
abertas as comemorações dos cem anos da Cruz Vermelha Brasi-
leira (CVB). O espetáculo contou com a presença dos solistas con-
vidados adriana de almeida e Flavio Leite, de Porto Alegre, e 
Alejandra Malvino e Luis Gaeta, do Teatro Colón de Buenos Aires. A 
homenagem dos Concertos Comunitários zaffari à CVb foi prece-
dida pela entrega da menção honrosa ir. aVelinO madalOZZO 
– marista que presidiu a instituição no RS – às quatro primeiras 
organizações a engajarem-se no Clube 25, projeto internacional 
da Cruz Vermelha para incentivar jovens a doarem sangue de for-
ma programada. Receberam o reconhecimento, além da PUCRS 
– gestora da ação no Estado, o Centro de Integração Empresa-
Escola, a Escola Estadual de Ensino Médio Açorianos e a União 
Brasileira dos Escoteiros – Regional Sul.

O professor CarlOs franCesCOni, da Faculdade de Medi-
cina, foi empossado presidente da Sociedade Latinoamericana de 
Neurogastroenterologia para o período de 2008-2010, durante o 
32.º Congresso Panamericano de Gastroenterologia realizado em 
Santiago do Chile. Francesconi também foi indicado como mem-
bro do Comitê Internacional do Grupo de Roma, que trabalha com 
os critérios internacionais para as doenças funcionais do sistema 
digestivo.

Foto: Beniamin Pop/stock.XCHNG
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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.

fale
conosco

 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’

palestra Transformando crise em 
oportunidade. Horário: 18h. Local: sala 
705 do prédio 50. Inscrições gratuitas. 
Informações e inscrições: 3384-4449 e 
www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.

Curso fonologia do português Brasi-
leiro: questões e controvérsias. Com o 
professor Leo Wetzels, da Universidade 
Livre de Amsterdam. Até 12/12. Horá-
rio: a partir das 14h. Local: sala 305 
– auditório do prédio 8. Informações:  
3320-3500, ramal 3676. Inscrições pelo 
letraspg@pucrs.br. Promoção: Facul-
dade de Letras.

sobremesa musical. Com Barlavento 
– Quarteto de Saxofones. Horário: 13h. 
Local: átrio do prédio 9. Informações: 
3320-3582 e cultura-musical@pucrs.br. 
Promoção: Instituto de Cultura Musical.

8.º Curso aprenda a investir na Bolsa de Valores – 
Ênfase em análise fundamentalista e Gráfica – Tur-
ma 8. Até 13/12. Horário: na sexta, a partir das 19h e, 
no sábado, a partir das 8h. Local: sala 705 do prédio 50. 
Informações: 3320-3500, ramal 7753 ou 3384-4449. 
Inscrições: www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.

Curso de normas internacionais de Contabilida-
de. Até 13/12. Horário: a partir das 8h30min. Local: 
prédio 50. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia. 

Último dia para entregar doações aos desabriga-
dos de sC. As doações podem ser entregues na re-
cepção do Colégio Champagnat. A Campanha Natal 
Urgente – Santa Catarina é promovida pelo Sindicato 
dos Estabelecimentos do Ensino Privado no Estado 
(Sinepe-RS). Informações: 3320-3560.

Campeonato Brasileiro suB-20. Lo-
cal: Estádio Universitário. Às 15h30min 
o jogo será entre Goiás e Cruzeiro e às 
17h30min entre Santos e Vitória. Entra-
da franca. Promoção: Federação Gaú- 
 cha de Futebol (FGF). Informações:  
3320-3500, ramal 8329.

lançamento do livro O Diálogo Pos-
sível: Comunicação Organizacional 
e Paradigma da Complexidade. Orga-
nizado pela prof.ª Cleusa Scroferneker. 
Horário: 14h30min. Local: sala VIP do 
prédio 40. Após, ocorre outra edição de 
Debates no Pós, com a presença dos 
autores que integram o livro. Promoção: 
Pós-Graduação da Faculdade de Comu-
nicação Social.

Campeonato Brasileiro suB-20. Local: Estádio Universitário. Às 
15h30min o jogo será entre Goiás e Vitória e às 17h30min entre San-
tos e Juventude. Entrada franca. Promoção: Federação Gaúcha de 
Futebol (FGF). Informações: 3320-3500, ramal 8329.

9.º Curso aprenda a investir na Bolsa de Valores. Até 17/12. Ho-
rário: a partir das 14h. Local: sala 705 do prédio 50. Informações:  
3320-3500 – ramal 7753 ou 3384-4449 Inscrições: www.labmec.
com.br. Promoção: Labmec.

inscrições para o Curso de especialização Gestão da qualidade 
para o meio ambiente. Até 7/3/2009. Início das aulas: 15/4/2009. 
Promoção: Instituto do Meio Ambiente (IMA). Informações:  
3320-3640 e www.pucrs.br/ima/gestao. 

Campeonato Brasileiro suB-20. Local: Estádio Universitário. Às 
15h30min o jogo será entre Goiás e Juventude e às 17h30min entre 
Cruzeiro e Vitória. Entrada franca. Promoção: Federação Gaúcha de 
Futebol (FGF). Informações: 3020-3500, ramal 8329.

dia 10   quarTa-feira dia 12   sexTa-feira

dia 11   quinTa-feira

dia 13   sáBadO

dia 15   seGunda-feira

aGenda
inscrições para programa de Bolsas 
de pesquisa. Até 15/12. Informações 
e inscrições: www.pucrs.br/prppg, no 
link Pesquisa, opções Editais.

natal solidário da puCrs. Doações 
até 17/12 podem ser entregues nas 
secretarias das unidades e no Centro 
de Pastoral e Solidariedade. A inicia-
tiva integra o Projeto João de Bar-
ro – Construir para o Amanhã, uma 
parceria da Província Marista do RS, 
governo do Estado e Cooplantio.

Curso de especialização Consulto-
ria e assessoria lingüística. Matrí-
cula: março de 2009. Início das au-
las: 20/3/2009. Promoção: Faculdade 
de Letras. Informações: 3320-3676 e  
letras@pucrs.br.

Curso de especialização em ar-
quitetura e patrimônio arquite-
tônico no Brasil. Início das aulas: 
31/3/2009. Promoção: Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo. Informa-
ções e inscrições: 3320-3564 e www. 
pucrs.br/fau.

Cursos de Verão na área de infor-
mática promovidos pelo Centro de 
inovação microsoft-puCrs. Duran-
te o mês de janeiro. Promoção: Centro 
de Inovação Microsoft-PUCRS. 

1.º Curso introdutório ao spss para 
profissionais da área da saúde. De 
16 até 23/1/2009. Promoção: Facul-
dade de Medicina. 

exposição Visual de porto alegre e 
as Transformações da Cidade. Até 
25/1/2009. Local: térreo do Museu de 
Ciências e Tecnologia (MCT). Horário: 
de terças-feiras a domingo, das 9h às 
17h. Promoção: MCT. Informações: 
33020-3597.

mostra fotográfica Ipês. Até 
28/2/2009. Local: Museu de Ciên-
cias e Tecnologia (MCT). Horário: de 
terças-feiras a domingo, das 9h às 
17h. Promoção: MCT. Informações: 
33020-3597.

a educação não é um fim em si mesma:  
é um meio para a formação e a firmeza do caráter.

Mahatma Gandhi
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