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Ideia lança edital  
de pré-incubação
E stão abertas as inscrições para o edital 

de pré-incubação no Ideia – Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento da PUCRS. A 

pré-incubação de projetos no Instituto visa hos-
pedar, por tempo determinado, projetos de pes-
quisa de professores/pesquisadores da Univer-
sidade. O programa tem por objetivo a criação 
de produtos, processos e serviços inovadores 
que possam ser transferidos para a sociedade. 
Os projetos contemplados receberão apoios 
como sala individual de até 30 m2 com kit in-

dividualizado composto por microcomputador, 
mobiliário, ramal telefônico, acesso à internet 
e à rede da Universidade, e ar-condicionado; 
apoio no rastreamento de pesquisadores que 
possam aprimorar os produtos e serviços dos 
projetos incubados e divulgação de editais das 
principais agências de fomento, entre outras. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 29/5 
no site www.pucrs.br/ideia, no campo Solici-
tações, opção Incubação. Informações no site 
ou pelo ramais 8268 ou 8269.

Projeto Rondon  
será realizado  
em cinco cidades

Cinco projetos desenvolvidos pelo Núcleo de 
Extensão Comunitária da Pró-Reitoria de Extensão 
foram contemplados para o Projeto Nordeste-Sul e 
Operação Retorno do Projeto Rondon Nacional, pro-
movido pelo Governo Federal. Para este ano, as ativi-
dades acontecerão em Normandia (Roraima), de 3 a 
17/7, e no estado do Rio Grande do Sul, de 10 a 26/7, 
nas cidades de Tupanciretã, Cacequi, Pinhal Grande 
e São Vicente do Sul. A iniciativa tem coordenação 
do professor Edgar Erdmann, que desde 2005 vem 
desenvolvendo atividades nos mais diversos municí-
pios pelo Brasil. Alunos de graduação e pós-gradua-
ção da Universidade que queiram participar podem 
se inscrever para o processo seletivo no site www.
pucrs.br/proex/extensaocomunitaria. Professores 
interessados em atuar como supervisores devem en-
trar em contato pelo ramal 4065. No dia 23/4 foram 
entregues os certificados, concedidos pelo Ministério 
da Defesa, aos participantes da edição 2009/1 da 
operação em Normandia.

Biblioteca é 
homenageada pela 
Câmara do Livro

Em uma cerimônia especial realizada no Grêmio 
Náutico União dia 24/4, a Câmara do Livro home-
nageou a Biblioteca Central Irmão José Otão com o 
troféu Biblioteca do Ano de 2008. A festa fez parte 
das comemorações do Dia Mundial do Livro e do Di-
reito do Autor. Na ocasião estavam presentes o Reitor, 
Joaquim Clotet, o Pró-Reitor de Administração e Fi-
nanças, Paulo Roberto Franco, o diretor da Biblioteca, 
César Mazzillo, o professor Luiz Antonio de Assis Bra-
sil (Faculdade de Letras) e a Assessora de Comunica-
ção, Ana Baseggio. O troféu foi entregue pelo patrono 
da Feira do Livro, Charles Kiefer.

Unidades Acadêmicas passam 
a ter comissões científicas
No dia 27/4 foram lançadas as comissões 

científicas das Unidades Acadêmicas. 
Antes existentes em Faculdades relacio-

nadas à saúde e ciências biológicas, agora estão 
presentes em todos os programas de pós-gra-
duação. As comissões contam com a participa-
ção de três a 12 professores, designados pelos 

diretores, cujo papel é manter registro das ativi-
dades de pesquisa, avaliar propostas e diretrizes 
dos estudos, encaminhar projetos para comitês 
de ética, quando necessário, entre outras fun-
ções. De 28 a 30/4 os professores das comissões 
participarão de uma capacitação para o uso do 
Sistema Sipesq (Sistema de Pesquisa).

Concerto comemora o Dia das Mães
A série Concertos Comunitários 

Zaffari 2009 inicia suas ativi-
dades com o Concerto do Dia 

das Mães, no dia 3/5, às 16 horas, no 
Centro de Eventos, com entrada fran-
ca. O Coral e a Orquestra Filarmônica 
da PUCRS, sob a batuta do maestro 
Frederico Gerling Junior, apresentarão 
obras clássicas de Dvorak, Donizetti, 
Verdi, Schubert, Elgar e Bernstein. 
O espetáculo contará com a parti-
cipação do Ballet Concerto e Cia. de 
Dança Tracy e Alexandre. O evento 
conta ainda com os solistas Adriana 
de Almeida (soprano), Luiza Kurtz (soprano), 
Luciana Bottona (mezzo-soprano), Flavio Leite 
(tenor), Pedro Spohr (baixo) e com os argentinos 
Carlos Duarte (tenor) e Luis Gaeta (barítono). Em 
22 anos de atividades o projeto, uma parceria 

Foto: Arquivo PUCRS

entre a PUCRS e a Cia. Zaffari, contabiliza mais 
de 200 apresentações por todo o Rio Grande do 
Sul. A produção é do Instituto de Cultura Musical. 
Informações pelo telefone 3320-3582 ou e-mail 
cultura-musical@pucrs.br.
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Empreendimento em 
Escritórios de Advocacia
I nicia no dia 4/5 o Seminário Estruturando Empre-

endimento em Escritórios de Advocacia. Nesse 
primeiro dia serão abordados temas como Fun-

cionamento de escritórios de advocacia; Tributos; 
Atendimento de clientes e Contrato de honorários, 
entre outros. No dia 11/5 será a vez de Sucesso pro-
fissional e marketing jurídico; Captação de clientes; 
Ética na advocacia e Empreendedorismo na área 
jurídica. O último encontro ocorrerá no dia 18/5, 
quando será falado sobre Preparação e atuação 

como estagiário e Meios alternativos de resolução 
de conflitos: negociação, conciliação, mediação 
e arbitragem. As atividades ocorrem das 18h às 
19h30min no auditório do prédio 11. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas na secretaria da Fa-
culdade de Direito (prédio 11, 8.º andar). Vale como 
atividade complementar. Informações pelo telefone 
3320-3634. A promoção é dos Departamentos de 
Direito Processual Civil e de Direito Privado da Fa-
culdade de Direito.

Transferência, 
reopção e ingresso 
extravestibular

Estão abertas as inscrições para transferên-
cia, reopção, reopção dentro do mesmo curso, 
ingresso mediante diploma de curso superior 
e complementação em função das vagas e de 
acordo com a manifestação das Faculdades. Os 
interessados podem procurar a Coordenadoria de 
Registro Acadêmico na Central de Atendimento ao 
Aluno (térreo do prédio 15). O prazo final para as 
inscrições é o dia 30/5. Informações pelo telefone 
3320-3573 ou no site www.pucrs.br/cra.

Semana acadêmica 
da FACE

De 12 a 14/5 será realizada a Semana Aca-
dêmica Visconde de Mauá, promovida pelo Cen-
tro Acadêmico da Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia, que contará com a 
presença de palestrantes renomados. Na palestra 
de abertura o presidente do Banrisul, Fernando Le-
mos, falará sobre a gestão de resultados do banco, 
o qual registrou um lucro líquido de R$ 504,7 mi-
lhões em 2008. A segunda palestra será ministra-
da por Afonso Antunes da Motta, Vice-Presidente 
Institucional do Grupo RBS, que abordará o tema 
Pensando o Futuro e a Gestão Contemporânea. O 
evento contará também com a participação do ex-
governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto, 
da presidente da ONG Parceiros Voluntários, Maria 
Elena Johannpeter, do vice-prefeito de Porto Ale-
gre, José Fortunatti, do diretor do Kzuka, Fernando 
Tornaim, e do presidente da ADVB-RS, Cláudio 
Goldsztein, entre outros. As inscrições podem ser 
feitas no Centro Acadêmico (CAVM), no térreo do 
prédio 50. Alunos da PUCRS têm desconto. Infor-
mações: cavmpucrs@terra.com.br.

Exame TOEFL
A Faculdade de Letras aplicará, nos 

dias 15 e 30/5, o exame de proficiência 
em língua inglesa TOEFL, na modalida-
de internet based test. A prova avalia a 
competência de candidatos a universida-
des e centros de estudos em países de 
língua inglesa. Os interessados podem 
se inscrever e pagar a taxa com cartão 
de crédito pelo site www.ets.org. A pró-
xima avaliação está agendada para o dia  
20/6. Informações no site ou pelo telefone 
3320-3528.

Biblioteca Digital Mundial
A Organização das Na-

ções Unidas para a 
Educação, a Ciência 

e a Cultura (Unesco) aca-
ba de lançar a Biblioteca 
Digital Mundial. Disponí-
vel em português e outras 
seis línguas, é um acervo 
literário e artístico on-line, 
com milhares de objetos 
digitalizados como livros 
raros, ilustrações, fotos, 
mapas, manuscritos, filmes 
e gravações sonoras, entre 
outros. A midiateca conta 
com colaborações de bibliotecas nacionais e insti-
tuições culturais de países como o Brasil, Estados 
Unidos, França, Rússia, Iraque, Uganda e China. O 

Brasil contribui por meio da Biblioteca Nacional. O 
acesso pode ser feito gratuitamente pelo endereço 
www.wdl.org/pt.

A evolução da mão
C omo parte da programação de 

exposição (R)Evolução de Dar-
win será realizada, no dia 6/5, 

a conferência A evolução da mão, 
com o professor e médico Jefferson 
Braga da Silva (foto), especialista 
em cirurgia da mão. As conferências 
relacionadas à exposição abordam 
aspectos da evolução relacionados à 
nossa própria espécie humana e as 
implicações que elas trazem para o 
nosso dia-a-dia e no contexto da nos-
sa civilização. O evento ocorre a partir 
das 18h30min no Anfiteatro do Mu-
seu de Ciências e Tecnologia (MCT). 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo 
site www.pucrs.br/mct/evolucao. Interessados em 
receber certificado devem preencher requisição, me-

diante o pagamento de uma taxa, na Pró-Reitoria de 
Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações no 
site citado ou pelo telefone 3320-3521.

Foto: Arquivo PUCRS
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Grupo trata de habilidades interpessoais
A Faculdade de Psicologia, com apoio do 

Centro de Atenção Psicossocial (ligado à 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários) dá 

início ao Grupo de Desenvolvimento em Habilida-
des Interpessoais no dia 5/5, voltado a alunos. As 
inscrições vão até 30/4. Podem participar alunos 
que apresentam dificuldades em suas relações 
interpessoais e sentem necessidade de desenvol-
ver suas habilidades sociais. Quem demonstrar 
outros transtornos mais graves associados não 
integrará o grupo, mas será encaminhado para 
triagem e atendimento individual no Serviço de 
Atendimento e Pesquisa em Psicologia (SAPP).

Os encontros serão às terças-feiras, das 10h 
às 12h ou das 15h30min às 17h30min, com fre-

quência semanal, no SAPP. Serão dez sessões no 
total nas quais se trabalhará conteúdos práticos e 
teóricos sobre habilidades sociais, de acordo com 
o treinamento indicado pela literatura. O grupo 
terá a coordenação de dois estagiários de Psico-
logia Clínica do SAPP, que estão treinados para 
desenvolver a atividade. Os estagiários receberão 
supervisão de um psicólogo/professor supervisor 
capacitado. Esta primeira edição será gratuita.

Requisitos paRa paRticipaR:
 Ser aluno da PUCRS;
 Ter dificuldade de apresentar trabalhos em sala 

de aula e fazer perguntas;
 Apresentar dificuldades para iniciar uma con-

fique por dentro

superdicas

A PUCRS foi a se-
gunda universidade 
mais lembrada no 
ranking Top of Mind 
RS 2009 – As Mar-
cas do Rio Grande, 

realizada pela revis-
ta Amanhã em parce-

ria com a Segmento Pes-
quisas, de Porto Alegre. A 19.ª edição da pesquisa 
revela as marcas mais lembradas pelos gaúchos. 
O primeiro lugar ficou com a Ulbra e o terceiro com 
a UFRGS.

O Reitor JoaquiM cLotet recebeu represen-
tantes da International Federation for Housing and 
Planning (IFHP). Francesc Teixidor (presidente), 
Derek Martin (secretário-geral) e Fernando Silva 
(membro do Conselho Superior) vieram conhecer 
a PUCRS, que será sede do 54.º Congresso Mun-
dial da IFHP, em 2010. Pela primeira vez, o evento 
mundial da Federação Internacional de Habitação 
e Planejamento será realizado na América do Sul.

A direção da Faculdade de Odontologia recep-
cionou os pais dos calouros de 2009. O grupo assis-
tiu a um vídeo institucional da Universidade, uma 
palestra sobre a profissão de cirurgião-dentista e 
a apresentação da unidade acadêmica pelo diretor 
MaRcos tÚLio caRVaLHo e pela vice-diretora 
aNGÉLica FRitscHeR. Os convidados também 
visitaram as dependências da Faculdade.
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O cônsul-geral dos EUA em São Paulo, Tomas J. White, 
conheceu o Tecnopuc e foi recebido pelo Reitor JoaquiM 
cLotet. Ele afirmou que o objetivo é aumentar as relações 
entre o Consulado e a Universidade. No mesmo dia, o Centro 
de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de Carbo-
no e o Centro Brasileiro para o Desenvolvimento de Energia 
Solar Fotovoltaica, localizados no Parque Tecnológico, foram 
visitados pelo presidente da Agência Brasileira de Desenvol-
vimento Industrial, Reginaldo Arcuri, o vice-presidente do 
Conselho sobre Competitividade e Iniciativas Estratégicas 
dos EUA, Chad Evans, e o gestor de programas do Laborató-
rio Nacional de Energia Renovável dos EUA, Thomas Perry.

A Pró-Reitora de Graduação, soLaNGe KetZeR, e a 
coordenadora de Avaliação, MaRioN cReutZBeRG, parti-
ciparam do 21.º Encontro de Pró-Reitores de Graduação da 
Região Sul, realizado em Balneário Camboriú (SC). O tema 
dessa edição foi Expansão da educação superior: contex-
to, desafios e possibilidades. Marion também foi uma das 
debatoras na mesa-redonda sobre o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior: possibilidades e limita-
ções dos indicadores – Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes / Indicador de Diferença Entre os Desempenhos 
Observado e Esperado / Conceito Preliminar de Curso.

O diretor do Departamento de Museus e Cen-
tros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional/Ministério da Cultura, José do 
Nascimento Junior, esteve na PUCRS para visitar a 
exposição (R)Evolução de Darwin, no Museu de Ci-
ências e Tecnologia. Foi acompanhado pelo diretor 
do MCT, eMiLio JecKeL Neto. A exposição, que 
apresenta uma réplica do barco Beagle entre suas 
atrações, estará aberta ao público até dezembro.

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

versa ou expressar sua opinião;
 Sentir desconforto em ficar perto de 

desconhecidos;
 Envergonhar-se de comer em pú-

blico; 
 Apresentar dificuldade de falar com 

pessoas do sexo oposto;
 Ter idade entre 18 a 25 anos.

Dúvidas: 3320-3561, das 
8h às 12h ou das 14h às 22h, ou no 
prédio 11, 2.º andar, na secretaria do Serviço de 
Atendimento e Pesquisa em Psicologia.
inscrições até 30/4: e-mail sapp@pucrs.br.

Foto: M
ichal Zacharzewski/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.

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

Não se alcança as virtudes sem esforços,  
não se corrige os defeitos sem luta.

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

22.ª Jornada odontológica dos Formandos da pucRs. De 6 a 9/5. Tema: Odontologia integral: 
uma visão interdisciplinar. Informações: www.pucrs.br/eventos/jornadaodonto. 
6.º encontro internacional de editores e autores de periódicos científicos da Área da 
odontologia. simpósio sobre publicações científicas e pós-Graduação na Área da saúde. 
De 6 a 8/5. Local: Centro de Eventos. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Odontologia e 
Revista Odonto Ciência. Informações: www.pucrs.br/eventos/editores. *
curso de Feng Shui Básico – teoria, prática e aplicações em arquitetura. De 6/5 a 5/6, 
das 8h30min às 11h30min, às quartas e sextas-feiras. Local: sala 101 do prédio 9. Promoção: 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. *
projetos de Filosofia. Dia 8/5, às 14h30min. Tema: Hegel e a legitimidade na ordem legal 
moderna, com Agemir Bavaresco. Local: auditório térreo do prédio 5. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia. Inscrições: filosofia-pg@pucrs.br, mediante a doação de um livro 
infantil. Informações: 3320-3554.
Novum organum: temáticas entre Direito e Literatura. De 8/5 a 2/10, às sextas-feiras, das 12h 
às 14h. Dia 8/5, será discutido o tema Interlocução: diálogos literários. Local: sala 223 do prédio 8. 
Válido como 12 horas de atividade complementar para alunos das Faculdades de Letras e Direito. *
curso expressividade da Voz e Fala na comunicação. De 9 a 30/5, às 10h, aos sábados. 
Com Luciano Klöckner, Nédio Steffen e Lígia Motta. Local: prédio 7. Promoção: Faculdade de 
Comunicação Social. *
1.º curso de análise Gráfica para tomada de Decisão. Dia 9/5, das 9h às 12h e das 13h às 
19h. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. *
curso de Mandarim – Nível i. De 9/5 a 15/8, aos sábados, das 8h45min às 12h. Promoção: 
Faculdade de Letras. *
a Literatura de Língua espanhola através do cinema: Debate crítico iii. De 9/5 a 4/7. Pro-
gramação: www.pucrs.br/ich. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica, com apoio da Faculdade 
de Letras. *
capacitação em aconselhamento em Dst/HiV/aids. De 9 a 23/5, aos sábados, das 8h30min 
às 12h10min e das 13h30min às 17h10min. Promoção: Faculdade de Psicologia. *
curso de capacitação para o mercado de trabalho. Voltado para alunos da PUCRS. De 11 a 
25/5, às segundas-feiras, das 18h às 19h. A entrada é franca. Promoção: Fundação Irmão José 
Otão. Inscrições: www.fijo.org.br.
Vestibular de inverno. Período de inscrições: 14/5 a 5/6. Provas nos dias 20 e 21/6, das 14h 
às 18h. Os candidatos podem testar conhecimentos com as Provas Interativas: www.pucrs.br/
provas. Informações: 3320-3557.
11.º encontro de Nutrição do HsL e 6.º encontro de Nutrição da Faenfi. Dia 16/5, das 8h às 
18h. Informações: www.pucrs.br/eventos/encontronutricao. *
curso de extensão em análise Fundamentalista para tomada de Decisão. Dia 16/5, das 9h 
às 12h e das 13h às 19h. Local: prédio 50. *  
2.º seminário internacional pessoa adulta, saúde e educação: Motivação em Diferentes 
cenários. De 20 a 22/5. Local: Auditório térreo do prédio 11. Promoção: Faculdade de Educação. 
Informações: www.pucrs.br/eventos/sipase.
Bioética em Debate: os animais não humanos. Dias 19 e 20/5, das 19h30min às 22h30min, no 
auditório do prédio 5. Promoção: Instituto de Bioética. Informações: 3320-3545 ou ramal 4947.
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sobremesa Musical. Com o Quarteto de Madeiras Clássico da Or-
questra Filarmônica da PUCRS. Horário: 13h. Local: Átrio do prédio 
9. Informações: 3320-3582 e cultura-musical@pucrs.br. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical.

sarau dos Novos. Às 18h. Tema: Vestígios dela e outras histórias, 
com o escritor Saul Melo. Entrada franca. Local: sala 305 do prédio 8. 
Informações: 3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

3.ª semana do Livro pucRs. Último dia. Às 18h, no auditório do pré-
dio 40, ocorre a palestra sobre o livro Liquens da floresta com araucá-
ria no RS, com Mariana Fleig e Werner Grüninger, seguida de sessão de 
autógrafos com os autores, na sala de recepção do prédio 41. Às 19h, 
no auditório do prédio 40, haverá bate-papo com Elaine Adelina Pagani 
sobre a sua obra O direito de propriedade e o direito à moradia: um 
diálogo comparativo entre o direito de propriedade urbana imóvel e 
o direito à moradia. Às 20h, a autora autografa o livro no prédio 41. 
Promoção: Edipucrs.

Dia 29   quaRta-FeiRa

palestra pedagogia do envelhecimento: estimulação socioafetiva 
e cognitiva. Às 11h. Palestrante: pedagoga Rosângela Lisboa. Local: 
Instituto de Geriatria e Gerontologia, no 3.º andar do Hospital São Lu-
cas. Informações: 3336-8153.

Dia 30   quiNta-FeiRa

Feriado Nacional – Dia do tra-
balho

suspensão das aulas para ati-
vidades de planejamento.

Dia 1.º   sexta-FeiRa Dia 2   sÁBaDo

curso de produção Musical. Até 22/6, das 19h15min às 22h15min, 
às segundas-feiras. Ministrante: Ticiano Paludo. Local: prédio 7. Pro-
moção: Faculdade de Comunicação Social. *

Dia 4   seGuNDa-FeiRa

curso instrumental para interpretação de texto em Língua espa-
nhola. Início das aulas. O curso será ministrado às terças-feiras, das 
12h às 13h30min. Público-alvo: alunos de mestrado e doutorado. A 
turma das quartas-feiras terá início dia 6/5. Promoção: Instituto de 
Cultura Hispânica. *

Dia 5   teRça-FeiRa

aGenda proGrame-se


