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Lançadas especializações inéditas

Estão abertas as inscrições para 
cursos de especialização nas mais 
diversas áreas. Dentre eles, alguns 

são inéditos, como o de Gestão e Empreen-
dedorismo na Área de Alimentos, Fatores 
Humanos na Aviação, Sexologia Clínica, 
Educação de Jovens e Adultos na Educa-
ção Básica e Farmacotécnica Homeopáti-

ca. A lista completa pode ser acessada no 
site www.pucrs.br/pos/especializacao.
htm. Informações também pelo telefone 
3320-3513. Na Fijo são oferecidas as 
especializações em Gestão da Responsa-
bilidade Social e Gestão do Terceiro Setor. 
Mais detalhes em www.fijo.org.br ou pelo 
telefone 3205-3107.

PUCRS ganha Prêmio 
Reputação Corporativa
O Prêmio Reputação Cor-

porativa, promovido 
pela Revista Amanhã, 

distingue a PUCRS com um 
troféu, no dia 12/3, no Salão 
Nobre do Hotel Plaza São Ra-
fael. A Universidade é a única 
instituição de ensino superior 
a figurar entre as 15 marcas 
mais prestigiadas por sua 
reputação, levando em conta as 50 maio-
res do RS presentes no ranking Grandes & 
Líderes, elaborado pela mesma publicação 

e a PricewaterhouseCoopers. 
A PUCRS está presente em 
cinco dos seis quesitos ava-
liados, obtendo as melhores 
colocações nos itens Respon-
sabilidade Social e Ambiental, 
Admiração e Confiança, além 
de Histórico e Evolução. Na 
classificação geral, obteve a 
11.ª colocação no Índice de 

Prestígio da Marca Corporativa, organizado 
pela Revista Amanhã e Troiano Consultoria 
de Marca.

Início das aulas traz facilidades para alunos

A PUCRS iniciou o ano letivo 
2009 na segunda-feira, 
2/3, trazendo facilidades 

aos alunos do Campus Central. 
A principal estrutura oferecida é 
a Central de Atendimento ao Alu-
no (foto), no prédio 15. No local, 
estão concentrados os setores 
Financeiro Acadêmico, o aten-
dimento da Coordenadoria de 
Registro Acadêmico, atividades 
da Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários, como Créditos e Be-
nefícios, Ouvidoria e Diplomados, 
além do Núcleo de Mobilidade Acadêmica. 
No Centro de Eventos (prédio 41) será orga-
nizado o Stand Calouros, atração semestral 
destinada a novos acadêmicos. Ele ocorre 
entre 12/3 (tarde e noite) e 13/3 (manhã e 
noite). Esse espaço de convivência oferece 
dicas, música, elucida formas de integra-
ção e apresenta a Universidade. No local, 

cada calouro tem direito a retirar um kit de 
boas-vindas. Para os veteranos, o brinde 
estará disponível no Salão de Atos, entre 
9/3 e 13/3, no horário das 9h às 21h30min. 
Para os estudantes do Campus Viamão, a 
entrega será no dia 13/3, em Porto Alegre. 
Alunos do Campus Uruguaiana receberão os 
brindes entre 9/3 e 13/3.

Bem-vindos à Universidade
O início do ano letivo é uma oportunidade a celebrar. 

Para os novos alunos, uma janela de conhecimento se 
abre. Para os acadêmicos que retornam, há o reencontro 
com colegas e os livros. Aos docentes, renova-se o con-
vívio entre mestres e estudantes. Neste início de 2009, o 
Mundo PUCRS abre as portas para um novo ano de des-
cobertas e desenvolvimento. Sejam todos bem-vindos!

   Joaquim Clotet
   Reitor

Trotes solidários 
multiplicam-se

A realização de trotes solidários, com arrecadação de ali-
mentos, livros e promoção de atividades culturais é ampliada 
a cada ano. Para reforçar a prática em 2009, a Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários incentiva, desde dezembro passado, a 
participação integrada de alunos do segundo nível (veteranos), 
diretórios e centros acadêmicos e a direção das Faculdades a 
promoverem iniciativas conjuntas. O objetivo é transformar o 
tradicional rito de passagem numa atividade positiva. Até o dia 
2/3 haviam confirmado ações beneficentes, no Campus Central, 
os representantes acadêmicos das Faculdades de Administra-
ção, Contabilidade e Economia, de Arquitetura e Urbanismo, de 
Biociências, de Direito, de Farmácia, de Física, de Letras, de 
Medicina, de Odontologia, de Psicologia e de Química. A PUCRS 
acompanha os trotes visando à proteção de seus alunos.

Barco Beagle, de Darwin, 
“navega” pelo Campus

Se  você 
estiver andan-
do pelo Cam-
pus Central no 
dia 9/3 e, de 
repente, de-
parar com um 
barco a vela, 
com 8m de 
comprimento 
por 9m de al-
tura, não se assuste. Nessa data, sairá da oficina do Museu de 
Ciências e Tecnologia (MCT) em direção à área de exposições, 
no prédio 40, a réplica do HMS Beagle (foto), embarcação que, 
entre 1831 e 1836, transportou o naturalista inglês Charles Dar-
win, nascido há 200 anos, por países e ilhas da América, África 
e Oceania, em busca de espécimes para estudos. O resultado 
da expedição foi a elaboração da Teoria da Evolução, defendida 
no livro A Origem das Espécies, lançado em 1859. A exposição 
temática (R)Evolução de Darwin, reproduzindo cada etapa des-
sa viagem, incluindo as passagens pelo Brasil, está em fase de 
preparação no MCT, e será aberta ao público em 24/3. Em caso 
de chuva, o deslocamento do barco será adiado.
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Restaurante Universitário
O Restaurante Universitário oferece, no 2.º andar do prédio 3, o Prato Especial para alunos, professores e 

funcionários da PUCRS. É necessária a apresentação do cartão de estudante ou identidade funcional. O 
valor é de R$ 4,75. O horário de atendimento é das 11h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira. O 

cardápio completo pode ser visto no site www.restauranteuniversitario.com.br/pratoespecial.php.

Prêmio para pesquisa histórica
A Organização Odebrecht recebe inscrições, 

até o dia 31/3, para a sexta edição do Prêmio 
Clarival do Prado Valladares. O prêmio é con-

cedido anualmente a um projeto de pesquisa inédito 
que trate de um tema ligado à história do Brasil. Para 
inscrever-se é necessário apenas informar as linhas 
gerais do projeto que se pretende fazer. O vencedor 

terá a sua pesquisa patrocinada além da publicação 
de um livro. Informações e inscrições no site www.
odebrecht.com.br. Clarival do Prado Valladares foi 
professor de História da Arte da Escola de Belas Artes 
da Universidade Federal da Bahia, e é considerado um 
dos principais nomes na historiografia e crítica de arte 
no Brasil.

Catracas na Biblioteca Central
D esde o dia 2/3 estão ativadas as catracas 

localizadas no térreo da Biblioteca Central. O 
acesso ao prédio exige agora a identificação do 

usuário por meio do cartão do aluno ou crachá de fun-

cionário. Quem não tem vínculo com a PUCRS e quiser 
acessar as dependências da Biblioteca deve fazer um 
rápido cadastro na recepção do local para receber um 
cartão de visitante. Informações: 3320-3544.

Acompanhe  
a PUCRS  
na imprensa

No site www.pucrs.br/imprensa é possível 
acompanhar diariamente as notícias da Univer-
sidade e o que é veiculado em jornais, revistas, 
rádios, emissoras de televisão e internet (link 
Clipping Digital). Os veículos de comunicação da 
PUCRS também estão disponíveis on-line, em 
versões atuais e anteriores. O boletim semanal 
PUCRS Notícias pode ser acessado no endereço 
www.pucrs.br/boletim e a revista PUCRS Infor-
mação no www.pucrs.br/revista.

Aproveitamento  
de disciplinas

A PUCRS recebe até o dia 13/3 os pedidos de 
aproveitamento de disciplinas. Os interessados 
podem procurar a Central de Atendimento ao Alu-
no (térreo do prédio 15). Informações pelo telefone 
3320-3573 ou no site www.pucrs.br/cra.

Estágios  
e cursos  
na França

O Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
lançou edital para apoiar a participação 
de pesquisadores, técnicos e especialis-
tas em cursos e estágios na França. A 
ação faz parte do convênio do CNPq com 
o Institut Aéronautique et Spatial (IAS), 
que oferecerá cursos, com duração total 
de 15 meses. Dentre os cursos estarão os 
de Engenharia Aeronáutica, Sistemas de 
Comunicação Especial e Engenharia de 
Helicópteros, entre outros. As propostas 
devem ser encaminhadas sob forma de 
projeto ao CNPq até o dia 30/3 com o 
preenchimento do formulário de propos-
tas on-line disponível no site www.cnpq.
br/formularios/index.htm. Informações 
no site www.inst-aero-spatial.org, no 
link IAS Anual Program: FASIA.

Coral seleciona cantores
O Instituto de Cultura Musical está 

com vagas abertas para todas as 
vozes (femininas e masculinas) do 

Coral da PUCRS. Não é necessária experi-
ência anterior em canto. Basta comparecer 
ao Salão de Atos, até o dia 6/3, das 15h às 
20h, para realizar os testes para seleção, 
sem inscrição prévia. Informações podem 
ser obtidas pelo telefone 3320-3582 ou 
pelo e-mail cultura-musical@pucrs.br.

Cursos Integrados de Artes
Os tradicionais Cursos Inte-

grados de Artes recebem 
inscrições até o dia 16/3. 

Os temas desta edição são Des-
cobrindo a história das mulhe-
res; Descobrindo a mitologia e a 
arte antiga; Descobrindo a arte 
e o mecenato nas cortes do Re-
nascimento italiano; Descobrin-
do a arte e a história oriental; 

Descobrindo a história geral da 
música e Descobrindo a história 
cultural do século 19. Inscrições 
e informações na Pró-Reitoria de 
Extensão (sala 201 do prédio 40), 
telefone 3320-3680 ou e-mail 
proex@pucrs.br. Estudantes 
ou diplomados da PUCRS, além 
de ex-alunos dos Cursos Integra-
dos, têm desconto.

Ilustração: Núcleo de Mídias e Design
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Estude Línguas na PUCRS
I nício de semestre é tempo de se progra-

mar para a realização de cursos visando 
a facilitar a vida de estudante e garantir 

um futuro profissional promissor. A PUCRS 
oferece várias oportunidades para estudo 
de línguas.  

FaCuldade de letras
As disciplinas de línguas podem ser 

frequentadas por alunos de todos os cur-
sos de graduação. Há as opções de alemão, 
espanhol, francês, grego, inglês, japonês, 
latim e português. Os acadêmicos precisam 
requerer o pedido durante o período de com-
plementação de matrícula (até 9/3). Outros 
interessados podem cursar as disciplinas 
caso sejam diplomados em qualquer área. 

Informações: www.pucrs.br/fale/ 
linguas ou 3320-3528. No site www. 
pucrs.br/fale/nivelamento é possível fa-
zer um teste de nivelamento on-line, como 
orientação antes da matrícula.

InstItuto de Cultura HIspânICa
Cursos:
 Regular de Língua Espanhola (Básico I, Básico II, 

Intermediário I e Intermediário II): Início na semana de 
17/3.

 Avançado de Língua Espanhola (Módulos I e II): 
Início em 17/3 ou 19/3.

 Instrumental para Interpretação de Texto em Lín-
gua Espanhola: Prepara para exames de proficiência. 
Início em 18/3 ou 19/3.

 Conversação em Língua Espanhola: Início em 
18/3.

 Introdução às Técnicas de Tradução Escrita em 
Língua Espanhola: Início em 20/3.

O Instituto realiza testes de nivelamento. Agenda-
mento: cultura-hispanica@pucrs.br.

Desconto: 20% para alunos e diplomados pela  
PUCRS, técnicos-administrativos e professores da Uni-
versidade e funcionários do Hospital São Lucas.

Inscrições: Pró-Reitoria de Extensão – Proex (prédio 
40, sala 201). Fone 3320-3680

Informações: www.pucrs.br/ich e fone 3320-3559.

fique por dentro

superdicas

Em fevereiro ocorreu a primeira defesa de douto-
rado no regime de coorientação e dupla-diplomação da 
PUCRS. O francês erWan pottIer, aluno do Programa 
de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação Social 
(Famecos), defendeu tese na Universidade Sorbonne 
(França). Ele passou três anos estudando na Famecos. 
Desenvolveu a tese intitulada Porto Alegre, cidade ima-
ginária: socialidade, mitos e comunicação no Brasil 
Pós-Moderno, orientada pelos professores JureMIr 
MaCHado da sIlVa (Famecos) e Michel Maffesoli 
(Paris Descartes – antiga Paris V). Na banca, realizada 
em Paris, além de Juremir e Maffesoli, participaram Pa-
trick Tacussel (Universidade Montpellier III), CrIstIane 
FreItas e antonIo HoHlFeldt (Famecos). Pottier 
conquistou a nota máxima: très honorable.
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O professor nelson 
todt, da Faculdade de Edu-
cação Física e Ciências do 
Desporto, foi agraciado com 
o 2.º lugar no Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de In-
clusão Social, na categoria Ensaios – âmbito nacional, 
promovido pela Secretaria Nacional de Desenvolvi-
mento de Esporte e de Lazer do Ministério do Esporte. 
O trabalho intitulado Um país olímpico sem educação 
olímpica? teve como objetivo apresentar uma reflexão 
sobre a educação olímpica como uma alternativa de 
política pública de esporte e lazer no que tange a inclu-
são social. A entrega ocorreu em fevereiro, em Brasília, 
com a presença do presidente da República.

Os Laboratórios Especializados em Eletro-Eletrô-
nica, Calibração e Ensaios da PUCRS (Labelo) foram 
premiados pela Eletrobrás com o Selo Procel 2008, 
pela realização de testes em produtos de iluminação, 
ventiladores de teto, motores e refrigeração. O Selo 
Procel orienta o consumidor no ato da compra, indica 
os produtos que apresentam os melhores níveis de efi-
ciência energética dentro de cada categoria, e propor-
ciona economia na conta de energia elétrica. O Labelo 
é o laboratório acreditado pelo Inmetro que atua em 
um número maior de áreas e mais testa produtos no 
País.

Ir. arlIndo Corrent é o novo assessor da 
Pró-Reitoria de Administração e Finanças, substi-
tuindo Ir. JoÃo Costenaro que assume como vi-
ce-diretor do Colégio Marista Nossa Senhora Apa-
recida de Bento Gonçalves. Corrent veio de Brasília 
onde dirigia o Colégio Marista João Paulo II.

O Reitor JoaQuIM Clotet, o Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, JorGe audY, e os 
professores draIton de souZa, da Assessoria de 
Assuntos Internacionais e Interinstitucionais, e JoÃo 
MarCelo KetZer, do Centro de Excelência em Pes-
quisa e Armazenamento de Carbono, visitaram, em 
janeiro, a Universidade Técnica de Kaiserslautern 
(Alemanha), visando ampliar a parceria existente. A 
instituição alemã, que tem um parque tecnológico, 
mantém intercâmbio com estudantes de Informáti-
ca e tem planos de fundar um instituto no Brasil. A  
PUCRS tem interesse em desenvolver pesquisas 
conjuntas com Kaiserslautern nas áreas de Informá-
tica, Biotecnologia e Ciências do Meio Ambiente.

adelMo etGes assume como coordenador 
administrativo do Campus Viamão. O professor 
tHadeu WeBBer retorna para suas atividades 
como docente e pesquisador na Faculdade de Fi-
losofia e Ciências Humanas.

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

InstItuto de Cultura Japonesa
As disciplinas de Língua Japonesa são oferecidas aos 

alunos da PUCRS e pessoas com curso superior. As men-
salidades são reduzidas, subvencionadas pelo governo do 
Japão.

Informações: www.pucrs.br/icj ou fone 3320-3583.
Há ainda cursos de extensão em Língua Japonesa 

abertos à comunidade. Estão divididos em sete níveis. 
Os alunos devem ter a partir de 13 anos. Início em 5/3 
e 10/3.

Desconto: 20% para alunos e diplomados pela PUCRS, 
técnicos-administrativos e professores da Universidade e 
funcionários do Hospital São Lucas.

Inscrições: Proex.

FaCuldade de FIlosoFIa e CIênCIas HuManas
Cursos:
 Grego I: É preciso ter Ensino Médio completo. Início 

em 20/3. 
 Latim II: Além do Ensino Médio, o ideal é ter cursado o 

Latim I ou possuir conhecimentos prévios. Início em 20/3.
Inscrições: Proex.

Foto: Steve Woods/stock.XCHNG

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.

processo seletivo Com-
plementar. Prova única 
de redação. Horário: das 
20h às 22h. Local: Campi 
Central e Uruguaiana. Infor-
mações: 3320-3500, ramal 
4483.

Workshop produção re-
gional de combustíveis 
limpos a partir do carvão 
no rs. Local: prédio 96J do 
Tecnopuc. Horário: das 9h 
às 17h. Promoção: Centro 
de Excelência em Pesquisa 
sobre Armazenamento de 
Carbono e Petrobras. Ativi-
dade restrita a participantes 
pré-inscritos. Informações: 
3320-3689.

11.º Curso aprenda a In-
vestir na Bolsa de Valo-
res. Até 7/3. Horário: na 
sexta-feira, a partir das 
19h30min, e no sábado, a 
partir das 9h. Local: sala 
705 do prédio 50. Infor-
mações: 3320-3500, ramal 
7753 ou 3384-4449 Inscri-
ções: www.labmec.com.br. 
Promoção: Labmec.

Chat com professor Car-
los Graeff teixeira. Tema: 
Impactos da falta de sa-
neamento básico na saúde 
da população. Horário: 15h. 
Site: www.tratabrasil.org.
br.

dIa 4   Quarta-FeIra

dIa 6   sexta-FeIra

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

Formem o coração dos alunos para os bons sentimentos, eduquem-nos 
para a virtude, façam com que voltem aos poucos para o que é certo e de 
acordo com o evangelho, pois a prática da virtude mostra o rumo certo, 

enquanto o procedimento imoral corrompe a inteligência e falseia o juízo.

São Marcelino Champagnat
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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prograMe-se

Batismo, Crisma e primeira eucaristia. projeto Creio em ti – Iniciação para os sacramentos. Inscri-
ções até o dia 8/4. Preparação de pessoas adultas para os sacramentos em encontros semanais. Voltado 
para alunos, professores, técnicos-administrativos e diplomados. Informações: 3320-3500, ramal 4027, ou 
www.pucrs.br/pastoral. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade. 
palestra “Como Investir em ações seguindo os passos de Warren Buffet”. Dia 11/3. Ministrante: Ân-
dria Pereira. Horário: 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Inscrições gratuitas. Informações e inscrições:  
3384-4449 e www.labmec.com.br. Promoção: Labmec. 
Curso de nivelamento em matemática. De 14 a 28/3. Horário: das 8h às 11h30min. Promoção: Faculdade 
de Matemática. *
Curso de Final Cut Básico. De 16 a 19/3. Horário: das 14h às 16h30min. Pré-requisito: conhecimentos 
básicos de informática. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *
Curso de Indesign Básico. De 16 a 19/3. Horário: das 14h às 16h30min. Pré-requisito: conhecimentos 
básicos de informática. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *
Curso Introdutório ao spss para profissionais da Área de saúde. De 20 a 27/3, às sextas-feiras. Ho-
rário: manhã e tarde. Busca introduzir o usuário iniciante ao manejo e utilização de técnicas estatísticas 
básicas do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), um dos melhores programas de 
computador para análise de dados de pesquisas. Promoção: Faculdade de Medicina. *
Curso Jogando na puCrs – Futebol Feminino. De 21/3 a 18/7. Horário: aos sábados, das 14h às 16h. 
Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. *
14.º Curso de análise Fundamentalista. Dia: 21/3. Horário: das 8h às 18h. Promoção: Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia. *
Curso nadar brincando. Voltado a crianças de 6 meses a 10 anos. Início: 21/3. Horários e turmas variadas. 
Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. * 
Inscrições para o Credpuc. Crédito Educativo da PUCRS. De 23/3 a 16/4. Voltado para alunos de gradua-
ção de todos os níveis, carentes de recursos financeiros, próprios ou familiares. Informações: 3320-3500, 
ramal 4627, ou www.pucrs.br/prac/beneficios. 
Curso de extensão responsabilidade Civil aplicada. De 25/3 a 24/6. Horário: à noite. Promoção: Depar-
tamento de Direito Privado e de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito. *
1.º Curso de análise de Conjuntura. Dias 27 e 28/3. Horário: sexta-feira, das 19h30min às 22h30min e 
sábado das 8h às 18h. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. *
Curso Jogando na puCrs – Futebol Masculino. De 28/3 a 11/7. Horário: aos sábados, das 10 às 12h. 
Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. *
Curso de extensão narrativas na Web. De 28/3 a 25/4. Horário: aos sábados, das 8h às 13h. Propõe a 
reflexão sobre as possibilidades narrativas das novas tecnologias e de que forma elas podem contribuir com 
o trabalho do produtor de conteúdo. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *
Curso Introdução ao teste unitário de software usando o Vsts. De 30/3 a 2/4. Horário: de segunda a 
quinta-feira, das 8h30min às 12h. Promoção: Centro de Inovação Microsoft-PUCRS. * 
Curso natureza em Foco. Curso básico de fotografia. De 31/3 a 23/4. Horário: terças, quartas e quintas-
feiras à noite. Saídas de campo dias 4 e 18/4 (sábados). Pré-requisito: possuir câmera fotográfica analógica 
ou digital. Promoção: Faculdade de Biociências. *
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