
Seminário debate ensino 
superior em Língua Portuguesa
Angola, Argentina, Brasil e China, Guiné-Bissau, 

Moçambique e Portugal, Timor Leste, São Tomé 
e Príncipe e Uruguai são os países que terão pai-

nelistas a propor reflexões durante o Seminário Interna-
cional de Ensino Superior na Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa, nos dias 18 e 19/5. Voltado a pes-
quisadores e gestores do ensino superior e alunos de 
pós-graduação, é promovido pela Rede Sul-Brasileira 

de Investigação da Educação Superior, formada pela 
PUCRS, UFRGS, Unisinos e UFSM. Ronaldo Pena, reitor 
da UFMG e presidente da Associação de Universidades 
de Língua Portuguesa, faz a conferência de abertura 
sobre A educação superior e desafios nos países lu-
sófonos. O seminário ocorre no auditório do prédio 40, 
com inscrições gratuitas. Informações: 3320-3527 e 
cplp@pucrs.br.

Canal aberto 
para avaliar  
a Graduação

A Universidade abre, no dia 
19/5, um tradicional canal para 
manifestação de graduandos e pro-
fessores: a Avaliação de Disciplinas 
de Graduação. Disponível no portal 
PUCRS para preenchimento de forma 
anônima e voluntária, o instrumento 
é considerado essencial na qualifica-
ção da gestão da aula universitária. 
Para alunos, existem 14 questões 
e, para docentes, 13. O prazo para 
respostas encerra-se em 29/6. Con-
siderada uma das modalidades de 
autoavaliação institucional, a ativi-
dade é realizada pela Pró-Reitoria 
de Graduação. Outras informações: 
avaliadisciplinas@pucrs.br.

Como partiCipar 

professores: Central de Professo-
res do site www.pucrs.br 

alunos: Central de Serviços para 
alunos, no site www.pucrs.br. 
Link Informações Acadêmico- 
-Financeiras. 

Campus Uruguaiana: links na 
capa do site local.

Projeto aborda 
a formação de 
professores

Ser professor no século 21: mo-
mentos e movimentos é o novo pro-
jeto da Faculdade de Educação e da 
Pró-Reitoria de Graduação, voltado 
às licenciaturas. O trabalho será lan-
çado com a palestra Ser Professor 
nos dias de hoje: formar professores 
num mundo em mudança, minis-
trada por Carlinda Leite, diretora da 
Faculdade de Educação da Universi-
dade do Porto (Portugal), em 20/5, às 
9h, no auditório térreo do prédio 50. 
Público-alvo: gestores e professores 
de licenciatura da PUCRS. Informa-
ções pelo ramal 3505 ou e-mail 
ceda@pucrs.br.
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NOTÍCIAS

Vestibular oferece 2.240 vagas

Estão abertas, até o dia 5/6, as inscrições para o Vestibular de Inverno da PUCRS, por meio do site www.pucrs.
br/vestibular. O concurso oferece 2.240 vagas em 31 opções de graduação no Campus Central. As provas de 
redação e objetiva, com dez questões sobre cada disciplina, ocorrem nos dias 20 e 21/6, das 14h às 18h. O prazo 

final para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80, é 8/6. Informações: 3320-3557.

Semana para promover solidariedade, justiça e paz

Começa no dia 16/5 a 
15.ª Semana da Solida-
riedade com a Feira de 

Promoção da Saúde, das 10h 
às 17h, no estacionamento do 
Carrefour (Rua Albion, 111), 
que prevê beneficiar mais de 
mil pessoas. Exames odon-
tológicos e de mama, avalia-
ções nutricionais, dermato-
lógicas e cardiológicas serão 
oferecidos. Organizado pelo 
Centro de Pastoral e Solidariedade, e norteado pelo tema 
Fraternidade e Segurança Pública, a partir da Campanha 
da Fraternidade 2009, o evento mantém a característica 
de promover ensino e assistência de formas diversifica-

das, como oficinas, mini-
cursos e painéis abordando 
desde economia de energia 
até prevenção de drogas de 
abuso. A abertura oficial ocor-
re em 18/5, às 19h30min, 
no auditório do prédio 15 
(térreo), com o seminário 
Justiça restaurativa e cultura 
da paz: semeando uma nova 
justiça para o século 21, co-
promoção da Faculdade de 

Serviço Social com o Projeto Justiça para o Século 21. As 
inscrições para a maioria das atividades é 1kg de alimen-
to não perecível, e as vagas são limitadas. Programação:  
www.pucrs.br/pastoral. Informações: 3320-3576.

Universidade vacina contra a febre amarela

A comunidade universitária, 
integrada por alunos, docen-
tes e corpo técnico-adminis-

trativo poderá vacinar-se contra a 
febre amarela entre os dias 18/5 e 
22/5. A PUCRS criou um posto de 
atendimento no térreo do prédio 5, 
onde as pessoas poderão ser imu-
nizadas ao apresentar carteira de 
aluno ou crachá. As aplicações se-
rão em turnos alternados, conforme 
quadro. A ação preventiva é voltada a pessoas de 17 a 60 
anos que vivam ou viajem para áreas de risco no RS, e 

não tenham se vacinado nos últi-
mos dez anos. A promoção é da 
Gerência de Recursos Humanos, 
da Faculdade de Enfermagem, 

Nutrição e Fisioterapia e da Secretaria Municipal de Saú-
de. Orientações e informações: ramal 4014 (Sesmt).

Data Horário de vacinação
18/5 Das 19h às 21h
19/5 Das 19h às 21h
20/5 Das 9h às 12h
21/5 Das 16h às 21h
22/5 Das 9h às 12h

Foto: Rotorhead/stock.XCHNG
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Pessoa adulta, Saúde e Educação
Entre os dias 20 e 22/5 será realizado o 

2.º Seminário Internacional Pessoa Adul-
ta, Saúde e Educação: motivação em 

diferentes cenários. O evento contará com a 
participação de renomados pesquisadores in-
ternacionais além de pesquisadores nacionais 
das áreas da educação e saúde, entre outros. A 
atividade é voltada para alunos dos programas 
de pós-graduação em Educação e áreas afins, 
educadores, profissionais da saúde, psicólogos, 

assistentes sociais, administradores empresa-
riais e membros da sociedade civil. Dentre os 
temas abordados estarão Contextos educacio-
nais e estratégias de motivação; Neurociências 
e processos motivacionais e Pedagogia uni-
versitária e motivação acadêmica. Inscrições: 
www.pucrs.br/eventos/sipase até o dia 13/5. 
Promoção: Grupo de Pesquisa Processos Motiva-
cionais em Contextos Educativos do Programa de 
Pós-Graduação em Educação.

Aula magna da Faced
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge Audy, 

será o palestrante da aula magna da Faculdade de Edu-
cação (Faced), no dia 14/5. Na ocasião o professor falará 
sobre Os desafios do conhecimento científico, da pesqui-
sa e da inovação para o estudante universitário. O evento 
ocorre a partir das 20h no Salão de Atos.

Semana acadêmica  
em Uruguaiana

De 18 a 23/5 será realizada a Semana da 
Educação Física, no Campus Uruguaiana. Voltada 
para alunos e profissionais das áreas de Educa-
ção Física, Fisioterapia, Nutrição, enfermagem 
e Farmácia, terá palestras sobre ergonomia nas 
empresas, empreendedorismo, recreação escolar, 
nutrição esportiva e terceira idade. Também ha-
verá oficinas de pilates, rapel, futsal, capoeira, 
voleibol, handebol, treinamento funcional, entre 
outros temas. Ainda ocorrerá exposição de fotos, 
trabalhos acadêmicos e projetos de extensão. 
A promoção é dos alunos do curso de Educação 
Física. Informações: www.pucrs.campus2.br/
eventos/edfisica2009.

Medicina genômica  
e darwiniana

O professor Francisco Salzano (UFRGS) participará, 
no dia 20/5, do Ciclo de Debates que integra a exposição  
(R)Evolução de Darwin, promovida pelo Museu de Ciências 
e Tecnologia (MCT). O tema abordado será Perspectivas em 
medicina genômica e darwiniana. O evento ocorre a partir 
das 18h30min no anfiteatro do MCT. Salzano é considerado 
o mais renomado geneticista do Brasil e um dos maiores 
especialistas mundiais em genética de populações huma-
nas e de outros organismos. Inscrições gratuitas: www.
pucrs.br/mct/evolucao. Informações: 3320-3521.

Bolsas de Iniciação Científica
Estão abertas as inscrições para o Programa Institucio-

nal de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq (Pibic), que 
tem por objetivo, dentre outros, “proporcionar ao bolsista, 
aluno regularmente matriculado em curso de graduação, 
orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem 
de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular 
o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criati-
vidade, decorrentes das condições criadas pelo confronto 
direto com os problemas de pesquisa”. Informações: www.
pucrs.br/prppg. Acessar os links Pesquisa e Editais. Ins-
crições até o dia 12/6.

Dia do Enfermeiro  
e do Assistente Social
N o dia 13/5, em comemoração ao Dia do 

Enfermeiro (12/5), estará na PUCRS a 
enfermeira Aline Maggi, que atua como 

enfermeira assistencial desde 2003 na Itália. 
Ela fará uma palestra em que contará sobre a 
atuação dos profissionais da área naquele país. 
O evento ocorre das 18h30min às 20h na sala 
202 do prédio 40. Inscrições gratuitas na secre-
taria da Faenfi (8.º andar do prédio 12). Infor-
mações: 3320-3646. No dia 14/5 a Faculdade 

de Serviço Social promoverá atividades alusivas 
ao Dia do Assistente Social. A professora Dolores 
Wunsch ministrará a palestra Socializar a rique-
za para romper com a desigualdade. Também 
será lançado o livro Supervisão de estágio em 
Serviço Social: desafios para a formação e o 
exercício profissional, fruto da tese de douto-
rado da professora Alzira Baptista Lewgoy. As 
atividades ocorrerão no auditório do prédio 15, 
às 19h30min.

Exposição na 
Arquitetura
Está aberta à visitação a exposição Made in 

Germany: Arquitetura + Religião, promo-
vida pelo Instituto Goethe em parceria com 

a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). 
Localizada na praça de eventos da FAU (prédio 
9), a mostra apresenta projetos e maquetes de 
nove edificações que são exemplos da arquite-
tura sacra contemporânea na Alemanha. A expo-
sição pode ser vista até o dia 30/5, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 22h. A entrada é franca.

Foto: Divulgação

Palestra sobre 
Astronomia
N o dia 13/5 a professora Miriani Pastoriza (UFRGS) falará sobre O Sis-

tema Solar, as galáxias e o universo no evento Astronomia às seis e 
meia. Promovida pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Física, a 

atividade integra as comemorações do Ano Internacional da Astronomia. A 
palestra será realizada a partir das 18h30min no auditório da Faculdade de 
Física (prédio 10) com entrada franca. Informações: 3320-3535.

Ilustração: Divulgação
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A Ouvidoria Institucional da PUCRS busca 
estabelecer um canal de comunicação e es-
cuta entre os alunos, professores, técnicos-

administrativos e comunidade externa com a Uni-
versidade visando maior transparência, melhoria 
contínua e fortalecimento nessas relações. 

objetivos
Ampliar e acompanhar a participação dos di-

versos públicos, garantindo a escuta, a análise e 
o retorno das demandas. Transformar dados inde-
sejados em informações relevantes à Universida-
de, promovendo melhorias e inovando processos. 

atribUições Do oUviDor
Representa a comunidade universitária 

junto à PUCRS. Cabe a ele ouvir, orientar, ana-

lisar e direcionar os 
questionamentos aos 
responsáveis, bem 
como as denúncias, 
reclamações, elogios e 
sugestões referentes aos serviços prestados pela Instituição. 
Deve agir como mediador dessas questões, preservando o si-
gilo e a imparcialidade.

prazos Das DemanDas
Após a análise, a demanda segue um fluxo conforme sua 

categoria, sendo encaminhada ao ouvidor ou contato da uni-
dade ou setor competente para a solução. Esse terá um prazo 
máximo de 72 horas para oferecer uma resposta ou informação 
situacional da solicitação à Ouvidoria Institucional. A Ouvidoria 
deve manter seus diversos públicos informados sobre toda a 
tramitação da sua demanda até a conclusão da mesma.

Com o auditório do prédio 9 lotado, o di-
retor de redação do jornal Zero Hora, Ricardo 
Stefanelli, e o colunista Paulo Sant’Ana fizeram 
uma palestra sobre A alma do jornalismo para 
os alunos da Faculdade de Comunicação Social. 
No evento, que integrou as comemorações dos 
45 anos do jornal, também houve um debate 
sobre o livro 45 reportagens que fizeram his-
tória, lançado pela RBS. Na ocasião, Stefanelli 
homenageou o professor de Redação do curso 
de Jornalismo marQUes Leonam borGes Da 
CUnHa. “Eu fui aluno do professor Leonam e 
devo muito do que sou hoje a ele. Quem passa 
pelo Leonam tem caminho garantido na profis-
são”, disse o diretor de ZH.

A Pró-Reitoria de Graduação, por meio da 
Edipucrs, lança o e-book Enade 2008 Comen-
tado: Computação (www.pucrs.br/edipucrs/
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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.

Ouvidoria Institucional

enade/computacao2008.pdf), primeiro volume 
da Coleção Enade Comentado. A obra, organiza-
da pela Faculdade de Informática, apresenta as 
questões das provas aplicadas aos alunos dos 
cursos de Ciência da Computação, Engenharia de 
Computação e Sistemas de Informação no Enade 
2008 – exame Nacional de Desempenho de estu-
dantes, comentadas por professores das áreas de 
Informática, Engenharia e Matemática.

O escritor e membro da Academia Brasileira 
de Letras, Moacyr Scliar, visitou o Delfos – Espa-
ço de Documentação e Memória Cultural, na Bi-
blioteca Central Ir. José Otão. Acompanhado pelo 
coordenador-geral do Delfos, LUiz antÔnio De 
assis brasiL, e pela coordenadora executiva, 
aLiCe moreira, ele tomou conhecimento das 
atividades e, particularmente, teve contato mais 
próximo com seu acervo literário, o qual está sob 
a guarda da PUCRS.

superdicas

reCebimento  
Das DemanDas

 As solicitações poderão ser en-
caminhadas por escrito pelo e-
-mail faleconosco@pucrs.br, 
formulário no site www.pucrs.
br/ouvidoria e pessoalmente no 
prédio 15 (térreo, na recepção da 
Pró-Reitoria de Assuntos Comu-
nitários), das 8h às 12h e das 
13h30min às 18h (e mediante 
agendamento de outros horários, 
se houver necessidade).

 O aluno pode procurar a Ouvi-
doria da sua Faculdade para 
assuntos de âmbito acadêmico.

 Informações: (51) 3320-3708, 
ramal 4854.

Expositores, bandeiras, kit chimarrão e pessoas em per-
nas-de-pau compõem o inédito Vida Urgente pelo Campus, 
uma blitze bem humorada a fim de conscientizar jovens e adul-
tos sobre responsabilidade e valorização da vida no trânsito, 
e divulgar o programa desenvolvido pela Fundação Thiago de 
Moraes Gonzaga, que completa 13 anos em 13/5. As aborda-
gens dos voluntários seguem até 22/5, em diferentes pontos 
do Campus Central, com informações e distribuição de folders. 
Outra atividade da ONG brindou o aluno do primeiro semestre 
de Geografia maUro raFaeL De Castro com camiseta, CD 
Vida Urgente In Concert, adesivos, livros e um coquetel para 
sua turma (foto). Ele venceu o concurso de frases Para você, 
viver é..., organizado durante o Stand Calouros, do qual parti-
ciparam 375 estudantes. A frase vencedora está no blog www.
kzuka.com.br/diariodavida.

ir. norberto raUCH, ex-Reitor da PUCRS, foi homena-
geado com um missa realizada em 6/5, na Igreja Cristo Mestre, 
por ocasião de seu aniversário de 80 anos, comemorado no dia 
10/5. A comunidade universitária se alegra pelo transcurso desta 
data relevante e ratifica sua admiração pelo trabalho e dedicação 
extraordinários do seu ilustre ex-Reitor.



palestra aspectos nutricionais e Cirurgia da obesidade. Horário: 
18h. Inscrições gratuitas. Local: auditório do Hospital São Lucas (HSL). 
Informações: 3320-5002. Promoção: Centro da Obesidade e Síndrome 
Metabólica do HSL.

palestra redes sociais na internet. Ministrante: Raquel Recue-
ro (UCPeL). Horário: 14h. Local: sala 301 do prédio 7. Informações:  
9259-8681. Promoção: Grupo de Pesquisa Ubiquidade Tecnológica, do 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação Social.

exame toeFL. Exame de proficiência em língua inglesa na modalida-
de internet based test. Inscrições pelo site www.ets.org. Informações: 
3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

Curso apresentação de trabalhos acadêmicos no Word. Até 28/5. 
Horário: 14h, nas terças e quintas-feiras. Local: Campus Viamão. Pro-
moção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. *
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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.

sobremesa musical. Com o Quinteto 
Gauchesco da Orquestra Filarmônica. 
Horário: 13h. Local: átrio do prédio 9. 
Informações: 3320-3582 e cultura-
musical@pucrs.br. Promoção: Insti-
tuto de Cultura Musical.

palestra introdução ao mercado de 
opções. Ministrante: Martin Hauser. 
Horário: 18h. Inscrições gratuitas. 
Local: sala 705 do prédio 50. Informa-
ções: 3384-4449. Inscrições: www.
labmec.com.br. Promoção: Labmec.

11.º encontro de nutrição do HsL e 6.º encontro de nutrição da Faenfi. Eventos e pales-
tras durante todo o dia. Local: 2.º andar do HSL – anfiteatro. Informações e inscrições: www.
pucrs.br/eventos/encontronutricao. Promoção: curso de Nutrição da Faenfi e Nutrição HSL.

seminário de Contabilidade. Tema: As Melhores Práticas de Governança Corporativa. Com 
participação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Horário: às 9h. Inscrições gra-
tuitas. Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Informações: 3320-3547. Promoção: Facul-
dade de Administração, Contabilidade e Economia.

Curso de Capacitação para advocacia Criminal teoria e prática de peças processuais. 
Até 28/5. Horário: 19h30min, de segundas a quintas-feiras. Local: sala do Júri no prédio 11. 
Promoção: Faculdade de Direito. *
Curso Capacitação para a Utilização das novas Curvas de Crescimento infantil. Horário: 
8h. Local: prédio 41. Promoção: Faculdade de enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. *
Curso de Cultura espanhola e Hispano-americana. Até 20/7. Ministrante: Maria Izabel de 
La Puerta Chitão. Horário: 15h, às segundas-feiras. Informações: 3320-3559. Promoção: Ins-
tituto de Cultura Hispânica. *
seminário estruturando empreendimento em escritórios de advocacia. Horário: 18h. 
Local: auditório do prédio 11. Inscrições gratuitas. Informações: 3320-3634. Promoção: 
Departamento de Direito Privado e Departamento de Direito Processual Civil da Faculdade 
de Direito.

Curso de interpretação e Direção 
para Cinema. Até 23/6. Ministrante: 
Patsy Cecato. Horário: 19h30min, nas 
terças e quintas-feiras. Local: prédio 
7. Promoção: Faculdade de Comuni-
cação Social. *
Curso de Contratos internacionais. 
Até 5/8. Horário: 19h30min, nas ter-
ças e quartas-feiras. Local: prédio 11. 
Promoção: Faculdade de Direito. *
Grandes pensadores alemães. Até 
21/5. Horário: 19h. Local: auditório do 
Instituto Goethe (Av. 24 de Outubro, 
112, Porto Alegre). Entrada franca. Ins-
crições: info@portoalegre.goethe.org. 
Informações: 2118-7800. Promoção: 
Instituto Goethe, PUCRS e parceiros.

palestra no instituto de Geriatria e 
Gerontologia (iGG). Tema: Vivências 
para estímulo da Memória. Minis-
trantes: Zayanna Lindoso (Terapeuta 
Ocupacional). Horário: 11h. Local: 3.º 
andar do Hospital São Lucas. Entrada 
Franca. Inscrições: 3336-8153 vagas 
limitadas. Informações: igg@pucrs.
br. Promoção: IGG.

palestra memória organizacional. 
Ministrante: Maria do Rocio Teixeira. 
Horário: 18h30min. Inscrições gratui-
tas. Local: auditório do 9.º andar do 
prédio 50. Informações: 3320-3547. 
Promoção: Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia.

palestra som e sentido – o poeta 
na sua própria voz. Tema: Poetas 
concretos. Horário: 18h45min. Local: 
sala 305 do prédio 8. Informações: 
3320-3676. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Letras.

Curso de psicologia organizacional 
na prática. Até 18/6. Horário: 8h, nas 
quintas-feiras. Local: sala 203 do 
prédio 11. Promoção: Faculdade de 
Psicologia. *

Dia 13   QUarta-Feira Dia 15   sexta-Feira

Dia 16   sábaDo

Dia 18   seGUnDa-Feira

Dia 19   terça-Feira

Dia 14   QUinta-Feira

Ciclo de palestras o pensa-
mento Francês e a Cultura bra-
sileira. Dia 20/5. Temas: Teorias 
do Imaginário: contribuições do 
pensamento francês (Ana Ma-
ria Lisboa de Mello) e Literatura 
francesa, francófona ou littéra-
ture-monde? (Zilá Bernd). Horá-
rio: 17h30min. Local: sala 305 
do prédio 8. Promoção: PUCRS, 
UFRGS, Unilasalle e Câmara do 
Livro. Informações: 3320-3676. 

1.ª jornada imaginário e Li-
teratura. Dia 20/5. Horário: 9h. 
Local: sala 305 do prédio 8. In-
formações: 3320-3528. Promo-
ção: Faculdade de Letras.

Chamada de resumos para 
a 3.ª semana acadêmica do 
programa de pós-Graduação 
em Filosofia. A Semana será 
realizada de 22 a 26/6, para 
se inscrever é preciso enviar os 
resumos das comunicações até 
22/5 para o e-mail semanaa-
cademicapucrs@gmail.com. 
Informações: 3320-3554. Pro-
moção: PPG em Filosofia.
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

o que o espírito santo dá como dons? sabedoria, inteligência, 
prudência, fortaleza, piedade, temor a Deus, aconselhamento. 
meditando sobre eles e tomando um para praticar a cada dia, 

estarás com os dons do espírito santo e serás feliz!

Dulce Salles Cunha Braga

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


