
NOTÍCIAS
Administração Superior 
toma posse
No dia 9/12, em sessão do Conselho 

Universitário, foram nomeados e 
empossados os integrantes da Admi-

nistração Superior da PUCRS para o período 
2009-2012. A mesa de honra da solenidade 
foi composta pelo Arcebispo Metropolitano 
de Porto Alegre e Chanceler da Universidade, 
Dom Dadeus Grings, o presidente da mante-
nedora, União Brasileira de Educação e As-
sistência, Ir. Lauro Hochscheidt, o Reitor, Joa-
quim Clotet, e o Vice-Reitor, Evilázio Teixeira. 
Foram entregues as portarias de nomeação 
dos integrantes da Administração Superior. 
Sete unidades acadêmicas têm nova direção. 
O Reitor saudou a todos destacando que seus 
quatro anos de administração foram marca-
dos por muitas ações, avanços e conquistas 
só possíveis pelo comprometimento de toda 
a comunidade universitária.

Primeiros colocados ganham Bolsa Mérito

Boletim voltará em março

Farmácia terá Centro de Imunodiagnóstico

PUCRS é 
uma das 
contempladas  
no Pró-Inova

A PUCRS, por meio do Escritório de 
Transferência de Tecnologia (ETT), foi uma 
das contempladas pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), com recursos 
do Pró-Inova, para o desenvolvimento do 
projeto Implantação da Rede de Núcleos 
de Inovação Tecnológica de Universidades 
Gaúchas. A idéia é desenvolver iniciativas 
que divulguem a inovação como instru-
mento de competitividade e crescimento 
sustentável. A Universidade será a execu-
tora do projeto, que conta com a parceria 
da UFRGS, UFSM, Centro Universitário 
Feevale, UCS, Unijuí, UPF, UFPEL e UNISC. 
Também serão realizados cursos, seminá-
rios, treinamentos de profissionais e outras 
ações. O projeto prevê R$ 1,6 milhão e o 
prazo de execução é de 36 meses. Mais de 
R$ 600 mil serão destinados a bolsas de 
desenvolvimento tecnológico industrial nas 
instituições parceiras.

Campus 
Uruguaiana 
oferece nova 
especialização

Fornecer aos profissionais de diversas 
áreas conhecimentos sobre negócios in-
ternacionais, de forma que possam atuar 
na comercialização de bens e serviços, é o 
objetivo do novo curso de especialização em 
Comércio Internacional, que será realizado 
no Campus Uruguaiana. Promovido pela 
Faculdade de Administração, Contabilidade 
e Economia, do Campus Central, e a Fa-
culdade de Administração, Contabilidade e 
Informática, de Uruguaiana, é direcionado a 
profissionais com nível superior que desejem 
adquirir ou atualizar seus conhecimentos. O 
curso começa em março de 2009 e termi-
na em junho de 2010. Inscrições até o dia 
6/3/09 pelo site www.pucrs.campus2.br ou 
www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/comer-
cio_uruguaiana.php.
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Nesta sexta-feira, 19/12, às 17h, no auditório 
do prédio 9, a PUCRS premia os 54 primeiros 
colocados no Concurso Vestibular de Verão 

2009 com o benefício da Bolsa Mérito, concedido pela 

O ano de 2008 chega ao fim e a equipe da Assessoria de Comunicação deseja a toda a comunidade aca-
dêmica um Feliz Natal e um Ano-Novo repleto de realizações. Com as férias escolares, o boletim PUCRS 
Notícias deixa de circular e retornará em março. No período de recesso, sugestões podem ser enviadas 

para o e-mail pucrsnoticias@pucrs.br e pelo telefone 3320-3500, ramais 4338 e 4446. Boas férias!

A Faculdade de Farmácia, em parceria com as 
empresas FK-Biotecnologia e Lifemed, teve 
aprovados R$ 2,5 milhões pela Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep), do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, para a criação do Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento em Imunodiagnóstico FK Biotec/
PUCRS, com foco na pesquisa e desenvolvimento de 
sistemas nacionais para triagem sorológica de doa-
dores de sangue. O Centro terá uma área de cerca 

Universidade desde 2006. O primeiro colocado em 
cada curso recebe isenção do pagamento de todas as 
mensalidades da graduação escolhida. A cerimônia 
contará com a presença do Reitor Joaquim Clotet.

de 100 metros quadrados no prédio 12 e contará 
com a interação de outros laboratórios e centros de 
pesquisa instalados no local, além do Hospital São 
Lucas. A triagem realizada em bancos de sangue e no 
SUS para doenças como Aids e hepatites B e C utiliza 
tecnologias importadas com alto custo. Entre os ob-
jetivos do novo Centro está desenvolver sistemas de 
diagnósticos para essas doenças virais e nacionalizar 
esse tipo de produto reduzindo o custo.

Novos diretores
Beatriz Gershenson Aguinsky – Faculdade de Serviço Social
Betina Blochtein – Instituto do Meio Ambiente
Carlos Cézar Fritscher – Diretor Técnico e Clínico do HSL
Christiano Guedes – Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto
Padre Leandro Miguel Chiarello – Faculdade de Teologia
Luciano de Jesus – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Maria Martha Campos – Instituto de Toxicologia
Marília Costa Morosini – Faculdade de Educação
Marlow Kwitko – Diretor Acadêmico do HSL
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Liga de Pesquisa Cirúrgica

Voluntários com artrite reumatóide

Cursos de verão na área de computação

Resultados da Avaliação de Disciplinas

Estudantes da Faculdade de Medicina 
(Famed) formaram a Liga de Pes-
quisa Cirúrgica, atu-

ando como uma espécie 
de apoio aos médicos 
interessados em de-
senvolver pesquisas 
na área. O trabalho, 
coordenado por pro-
fessores e médicos vin-
culados ao Hospital São 
Lucas, ocorre no Laboratório de Habilidades Médicas 
e Pesquisas Cirúrgicas, no prédio 64. O grupo teve a 

Pesquisadores do Centro de Pesquisa Clínica do 
Hospital São Lucas selecionam pacientes que 
tenham artrite reumatóide e que fazem trata-

mento com metotrexato para um estudo. A pesquisa 

O programa PUCRS Qualifica, promovido pelo 
Centro de Inovação Microsoft-PUCRS, oferece-
rá cursos de verão com o objetivo de capacitar 

o público interno e externo na área computacional. As 
inscrições podem ser feitas na Pró-Reitoria de Exten-

A partir do dia 17/12 serão divulgados os resulta-
dos da Avaliação de Disciplinas de Graduação. Os 
alunos poderão ver os dados quantitativos relati-

vos às disciplinas que cursaram durante o semestre no 
www.pucrs.br, no link Central de Serviços para Alunos. 
No link Central de Professores, os docentes poderão 

Lançamento  
de e-book

Ensino da leitura nos anos iniciais: nave-
gando pela lingüística, é o mais novo e-book 
lançado pela Edipucrs. Organizado pela pro-
fessora Vera Pereira, da Faculdade de Letras, é 
um livro científico-didático-acadêmico dirigido 
a estudantes, pesquisadores e professores. A 
obra é constituída de um texto teórico, exempli-
ficações, encaminhamentos de ação integrada 
dos leitores com seus colegas e alunos (no caso 
dos professores) e propostas de atividades que 
podem ser realizadas de forma interativa. A obra 
pode ser acessada no endereço: www.pucrs.br/
edipucrs/ensinodaleitura.

Transtornos 
psicossomáticos

O Serviço de Atendimento e Pes-
quisa em Psicologia recebe inscrições 
dos interessados em participar de um 
grupo terapêutico para pessoas com 
transtornos psicossomáticos (distúr-
bios orgânicos associados às tensões 
psicológicas, estresse e ansiedade). 
As inscrições podem ser feitas de 22 
a 30/12 pelo telefone 3320-3561. É 
necessária a disponibilidade do parti-
cipante ao diá logo em grupo (que terá 
entre 8 e 10 pessoas).

testará uma nova medicação. Podem participar ape-
nas maiores de 18 anos. Os interessados devem en-
trar em contato com a equipe, a partir das 13h, pelo 
telefone 3339-9022 ou 9988-8822.

primeira assembléia em novembro e reúne 
alunos dos cursos de Medicina e Biome-

dicina. Além de estudantes 
da PUCRS, participam 

graduandos da UFRGS, 
Feevale e da UFCSPA. 
A Liga, que engloba o 
Departamento de Ci-
rurgia, está vinculada 

à Famed e terá reuniões 
mensais. Informações so-

bre como participar pelo telefone 3320-3500, ramal 
4816, com Gilmar.

verificar os resultados das disciplinas que lecionaram. 
A Avaliação, realizada semestralmente, é um processo 
conduzido pela Pró-Reitoria de Graduação, com partici-
pação da Comissão Própria de Avaliação e apoio da Ge-
rência de Tecnologia da Informação e Telecomunicação 
e Assessoria de Planejamento e Marketing.

são (sala 201 do prédio 40). Há descontos especiais 
para alunos, professores e funcionários da Universi-
dade e do Tecnopuc. Informações pelo telefone 3320-
3680 ou no site www.pucrs.br/face/lace/qualifica. 
Confira as opções de cursos no quadro:

CUrso PerÍodo HorÁrio

Programação orientada a objetos com C# – Básico De 5 a 8/1 Manhã

Programação orientada a objetos com C# – Avançado De 12 a 16/1 Manhã

Programação para web com ASP.NET e C# De 19 a 23/1 Manhã

Introdução ao Microsoft Silverlight 2.0 De 26 a 29/1 Tarde

Windows SharePoint Services De 5 a 9/1 Tarde

MS-Project De 12 a 14/1 Tarde

Introdução ao teste unitário de software usando o VSTS De 12 a 15/1 Tarde

Introdução ao XNA De 26 a 30/1 Manhã

Programação .NET Windows Presentation Foundation De 19 a 22/1 Tarde

Programação para dispositivos móveis com .NET De 26 a 29/1 Tarde
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Seguindo uma antiga tradição, o nascimento 
de Jesus é celebrado em 25 de dezembro por-
que esse dia marca a festa do Sol Vencedor, 

do costume no Hemisfério Norte. O Natal é cheio de 
significados. Saiba alguns:

Missa do Galo
É uma celebração consagrada pela tradição à 

meia-noite e, hoje, antecipada devido aos problemas 
urbanos. A celebração é noturna porque aconteci-
mentos importantes da vida de Jesus se deram nesse 
período: nascimento, fuga para o Egito e ressurrei-
ção. Na madrugada o galo anuncia o fim das trevas e 
o surgimento de um novo dia – o Sol nascente.

o PreséPio
A cena representando o nascimento de Je-

sus denomina-se presépio e foi iniciativa de São 
Francisco de Assis, estimada em 1224. Com base 
na descrição dos Evangelhos, a prática ganhou o 

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

mundo, sendo uma forte tradição em todos os 
países. Hoje, com os recursos da tecnologia, 
é um encantamento que fascina as crianças 
e adultos, nas igrejas, residências, mercados 
e áreas públicas.

os reis MaGos
Reza a tradição que os Magos do Oriente, 

guiados pela estrela, viajaram para Belém, Pa-
lestina, levando oferendas próprias a um rei: 
ouro, incenso e mirra. A partir do século VI, a 
compreensão passou a considerá-los reis com 
atributos específicos. Melquior seria o repre-
sentante da raça branca, Baltasar, da raça 
amarela e Gaspar, da raça negra. O significa-
do evangélico é que mesmo povos distantes e 
culturas diferentes reconhecem o Cristo luz do 
mundo. A celebração é feita no primeiro domin-
go de janeiro e se denomina festa da Epifania, 
ou seja, a manifestação.

fique por dentro

superdicas
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O encer-
ramento das 
atividades do 
Programa Ge-
ron foi de in-
tegração para 
152 partici-
pantes com 
idades entre 
60 e 88 anos. 
Houve apre-
sentação do Coral da TotalIdade, coffee-break e apresentação 
do resultado dos projetos. O Geron promove palestras, eventos 
e cursos voltados à terceira idade, com destaque para o Sinergia 
Digital, organizado pelo Centro de Pastoral e Solidariedade e a Fa-
culdade de Administração, Contabilidade e Economia. A iniciativa 
é da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários com parcerias. Em 
2008, o Geron beneficiou 13.840 idosos.

Com o título Ministério Público: entre todos, por todos e para 
todos, o estudante do 7.º semestre da Faculdade de Direito, reNe 
Keller, venceu o 1.º Prêmio estadual de monografia Jurídica 
promovido pelo Ministério Público do Estado. O trabalho foi sele-
cionado entre 18 monografias inscritas. A cerimônia de premiação 
será em 18/12, às 10h, no Palácio do ministério Público (Praça 
Marechal Deodoro, 110). Keller receberá R$ 3 mil, uma bolsa inte-
gral em curso de especialização na Fundação Escola Superior do 
Ministério Público e um notebook.

O professor draitoN GoNZaGa de 
soUZa, da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, é o novo integrante da equipe da 
Assessoria de Assuntos Internacionais e In-
terinstitucionais. Segundo o assessor dario 
de aZevedo, Souza vem reforçar e comple-
mentar as atividades voltadas ao processo de 
internacionalização da PUCRS, especialmente 
visando a estreitar acordos com instituições 
da Alemanha e Áustria e estimular a integra-
ção das áreas tecnológicas com as sociais.

A diretora da Faculdade de Farmácia, 
FlÁvia tHieseN, foi agraciada com o Prêmio 
Farmacêutico Sérgio Lamb, de destaque na 
área de ensino farmacêutico, por excelência 
profissional e reconhecida conduta ética e de-
dicação à promoção, proteção e recuperação 
da saúde. A distinção será entregue em 22/1, 
na Sogipa, em evento de comemoração ao Dia 
do Farmacêutico.

No dia 16/12, o Conselho Deliberativo da 
Fundação Irmão José Otão (Fijo) promoveu, 
em sua sede, cerimônia de descerramento da 
placa Mãos que Ajudam, em homenagem à 
Maria Cecília Kother, pela contribuição no pe-
ríodo de 15 anos em que presidiu a diretoria 
executiva da Fijo.

a Árvore de Natal
O costume de montar a árvore de Natal foi popu-

lar entre os alemães. Os povos europeus, durante o 
inverno, costumavam enfeitar as casas com ramos e 
folhagens verdes para alimentar a esperança de que 
a primavera se aproximava. A árvore verde é sinal de 
vida. As bolas significam os frutos. A estrela no alto 
representa Cristo. Os presentes, depositados ao pé, 
em pacotes fechados, apontam os laços invisíveis de 
afeição entre os familiares, entendendo que o Menino 
Jesus é o maior dos presentes para a humanidade.

PaPai Noel
Remete a São Nicolau de Mira, da Turquia, do 

século III. A ele foram atribuídos muitos milagres e 
amor pelos pobres. Durante a noite presenteava, em 
segredo, famílias necessitadas.

Sugestão: leitura do texto do nascimento  
de Jesus em Lucas 2, 1-20.

O Campus Viamão da PUCRS foi palco das 
filmagens do média-metragem Um animal menor, 
filme produzido pela Okna Produções e dirigido 
por Pedro Harres e Marcos Contreras. A PUCRS 
consta como apoio especial. Trata-se de um mé-
dia-metragem, de aproximadamente 28 minutos 
de duração, para mídias digitais, com captação 
das imagens no formato HD. A filmagem ocorreu 
num único cenário: um poço construído especial-
mente para o filme. Informações: http://www. 
animalmenor.com.br/site2/capa.htm.

O professor Carlos FraNCesCoNi, da Fa-
culdade de Medicina, foi empossado presidente da 
Sociedade Latinoamericana de Neurogastroentero-
logia para o período de 2008-2010, durante o 32.º 
Congresso Panamericano de Gastroenterologia 
rea lizado em Santiago do Chile. Francesconi tam-
bém foi indicado como membro do Comitê Inter-
nacional do Grupo de Roma, que trabalha com os 
critérios internacionais para as doenças funcionais 
do sistema digestivo.

Foto: Kathryn McCallum/stock.XCHNG

No espírito de Natal

Foto: Divulgação



Mensagem de Natal
Natal é a celebração do nascimento do Menino Je-

sus. Ano-Novo é o nascimento de uma nova esperança. 
Que o seu Natal seja repleto de alegria, amor e paz. Feliz 
Natal e abençoado Ano-Novo.

Joaquim Clotet
Reitor da PUCRS
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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

Último dia para participar da Campanha Natal solidário da PUCrs. As 
doações podem ser entregues nas secretarias das unidades acadêmicas e 
no Centro de Pastoral e Solidariedade, no prédio 17. A iniciativa integra o 
Projeto João de Barro – Construir para o Amanhã, uma parceria da Província 
Marista do RS, governo do Estado e Cooplantio.
sobremesa Musical. encerramento da temporada 2008. Orquestra Filar-
mônica da PUCRS com regência do maestro Frederico Gerling Junior. No 
repertório, Danúbio Azul, de Johann Strauss, Primavera – As Quatro Esta-
ções, de Antonio Vivaldi e Noite Feliz, de Franz Gruber, entre outros. Horário: 
13h. Local: átrio do prédio 9. Informações: 3320-3582 e cultura-musical@
pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

Celebração do Natal solidário na vila Fátima. Distribuição de presentes para as crianças. 
Horário: 14h. Informações: 3320-3500, ramal 3550. Promoção: Faculdade de Psicologia.
Palestra no Programa Geriatria e Gerontologia para a Comunidade. Tema: Atividade física 
e o processo de envelhecimento. Com as professoras Rosemary Oppermann, Amanda Souza 
da Cunha e Fabiana machado Silveira. Horário: 11h. Local: sala 2, no 3.º andar do Hospital São 
Lucas. A entrada é franca. Informações: 3336-8153 e igg@pucrs.br. Promoção: Instituto de 
Geriatria e Gerontologia (IGG).

Missa em Preparação do Natal. Horário: 18h30min. Local: Igreja Cristo mestre. Informações: 
3320-3576 e pastoral@pucrs.br. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade.

Missa em Celebração da 4.ª semana do advento. Horário: 18h30min. Local: Igreja Cristo 
mestre. Informações: 3320-3576 e pastoral@pucrs.br. Promoção: Centro de Pastoral e 
Solidariedade.

dia 17   qUarta-Feira

dia 18   qUiNta-Feira

dia 19   sexta-Feira

dia 22  seGUNda-Feira
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Ê as limitações naturais devem ser encaradas como 
processos de vida. você, como todos, tem que aceitar 

seus limites. aceite-os e será feliz!

Dulce Salles Cunha Braga

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘
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Curso tv digital: Novas oportunidades tecnológicas e Profissio-
nais. De 5 até 15/1/2009. Promoção: Faculdade de Comunicação 
Social.  
Palestra transformando Crise em oportunidade. Dia 7/1/2009. 
Horário: 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Informações e inscrições: 
3384-4449 e www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.
1.º Curso introdutório ao sPss para Profissionais da Área da 
saúde. De 16 até 23/1/2009. Promoção: Faculdade de Medicina. 
10.º Curso aprenda a investir na Bolsa de valores. De 19 até 
21/1/2009. Informações 3384-4449 e www.labmec.com.br. Promo-
ção: Labmec. 
Palestra a Psicologia do investidor. Dia 19/1/2009. Horário: 18h. 
Local: sala 705 do prédio 50. Informações e inscrições: 3384-4449 e 
www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.
1.º Curso de análise de Conjuntura. De 20 até 22/1/2009. Informa-
ções 3384-4449 e www.labmec.com.br. Promoção: Labmec. 
1.º Curso de Finanças Comportamentais. De 26 até 27/1/2009. In-
formações 3384-4449 e www.labmec.com.br. Promoção: Labmec. 
Curso de especialização Consultoria e assessoria lingüística. 
Matrícula: março de 2009. Início das aulas: 20/03/2009. Promoção: 
Faculdade de Letras. Informações: 3320-3676 e letras@pucrs.br. 
Curso de especialização em arquitetura e Patrimônio arqui-
tetônico no Brasil. Inscrições até 24/3/2009. Matrículas: 16 até 
31/3/2009. Início das aulas: 31/3/2009. Promoção: Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo. Informações e inscrições: 3320-3564 e www.
pucrs.br/fau. 
Curso de especialização em expressão Gráfica. Inscrições 
até 24/3/2009. Matrículas: 16 até 31/3/2009. Início das aulas: 
31/3/2009. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Infor-
mações e inscrições: 3320-3564 e www.pucrs.br/fau. 
Curso de especialização em Paisagismo. Inscrições até 24/3/2009. 
Matrículas: durante o mês de março de 2009. Início das aulas: 
1.º/4/2009. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Infor-
mações e inscrições: 3320-3564 e www.pucrs.br/fau. 
exposição visual de Porto alegre e as transformações da Cida-
de. 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 Ciências e 
Tecnologia (mCT). Horário: de terças-feiras a domingo, das 9h às 17h. 
Promoção: mCT. Informações: 33020-3597.
exposição sobre o novo acordo ortográfico e suas repercussões. 
Evento voltado aos alunos de mestrado e doutorado dos cursos stric-
to-sensu. Dia 8/1/2009. Horário: às 18h. Local: auditório térreo do 
prédio 50. Informações: 3320-3500, ramal 3513. Promoção: Faculda-
de de Letras e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).
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