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Capacitação Docente 
aborda neurociências 
e mobilização do aluno
O Seminário de Capacitação Docente, 

ação conjunta das Pró-Reitorias de Pes-
quisa e Pós-Graduação e de Graduação, 

tem início no dia 14/7, às 18h, com a pales-
tra Um aporte das neurociências às relações 
professor-aluno, ministrada pelo neurologista 
e professor da Faculdade de Medicina Andre 
Palmini. O evento, direcionado a professores 
da Universidade, visa a fortalecer a linha de 
gestão da qualidade na PUCRS e tem como 
objetivos aprofundar a compreensão acerca 

do aluno, de suas singularidades e de seu pro-
cesso de aprendizagem; promover atividades 
teórico-práticas, tendo como eixo a mobiliza-
ção do aluno para o aprender e fortalecer o 
compromisso da Instituição com a formação 
humana e profissional. No dia 15 haverá mi-
nicursos e oficinas e, no dia 16, a partir das 
17h30min, dois momentos de diálogo com os 
participantes abordando a temática Como mo-
bilizar o aluno para o aprender?. Informações: 
www.pucrs.br/eventos/capacitacao.

No encontro do projeto Relendo a Lite-
ratura do dia 1º/7, o doutorando em 
Letras Ítalo Ogliari analisa a obra de 

Machado de Assis Memórias Póstumas de 
Brás Cubas. A atividade é promovida pelo 
Centro de Referência para o Desenvolvimen-
to da Linguagem (Celin), da Faculdade de 
Letras. O encontro ocorre das 17h30min às 

Brás Cubas no Relendo a Literatura
19h, na Arena do Celin, sala 223 do prédio 8. 
O projeto busca analisar obras da literatura 
em língua portuguesa, geralmente exigidas 
como leituras obrigatórias nos concursos 
vestibulares. A entrada é franca e as vagas 
são limitadas. Inscrições e informações:  
site relendoaliteratura@pucrs.br ou fone  
3320-3500, ramal 4615.

Foto: Brent Allison/stock.XCHNG

A palestra Pensar 
e escrever: o que 
vai no papel ou a 

consciência da escrita, 
ministrada pelo reitor da 
Universidade Aberta de 
Lisboa (Portugal), Carlos 
Reis, será o tema de aber-
tura da segunda edição 
da Jornada Internacional 
de Crítica Genética, que 
ocorre nos dias 2 e 3/7. 
Este ano, a temática cen-
tral será O que é criar? 
Rascunhos, manuscritos, 

Reitor português abre  
2.ª jornada de crítica genética

esboços, maquetes e terá 
três mesas de debates, 
abordando pesquisado-
res de manuscritos lite-
rários, coordenadores de 
acervos e autores e seus 
documentos de processo. 
A atividade é promovida 
pela Faculdade de Letras 
em parceria com o Insti-
tuto de Letras da UFRGS. 
Inscrições na Pró-Reitoria 
de Extensão, sala 201 do 
prédio 40. Informações: 
3320-3680.

Famed reúne ginecologistas 
e obstetras na Serra

O Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia 
da Faculdade de Medicina 
promove, de 9 a 11/7, o 4.º 
Simpósio Internacional de 
Ginecologia, Obstetrícia e 
Mastologia e o 4.º Encontro 
do Ex-Residentes de Gi-
necologia e Obstetrícia da  
PUCRS. Na programação, 
que ocorre no Centro de 
Eventos do Hotel Serrano, em 
Gramado, haverá nove pa-
lestras internacionais, todas 
com profissionais que são 
referência mundial em espe-
cialidades como reprodução 
humana, reprodução assistida, medicina fetal, perina-
tologia, anticoncepção, uroginecologia, ultrassonografia 
e endocrinologia ginecológica. A coordenação geral do 
evento é dos professores Alvaro Petracco e Marian-
gela Badalotti. Inscrições e informações no site www. 
plenariumcongressos.com.br/congressos/ 
gineco2009.

PUCRS prorroga Benefício
A Reitoria decidiu alterar a data de extinção do 

Programa de Benefício PUCRS para 30/6/2010. Em-
bora tenha disponibilizado o Programa em tempo su-
ficiente para a realização das disciplinas relativas a 
cada curso e a respectiva formatura, a Universidade, 
considerando as solicitações apresentadas e o seu 
compromisso com a comunidade acadêmica, oportu-
nizará mais dois semestres com a vigência das bolsas 
para essa finalidade. O Programa era oferecido desde 
o segundo semestre de 2000 para alunos que com-
provassem carência. Concedia 50% de abatimento 
nas mensalidades e precisava ser renovado a cada 
semestre. Em 2005, com a adesão da PUCRS ao Pro-
grama Universidade para Todos, do governo federal, 
foram mantidos no Benefício só os alunos remanes-
centes. Informações na Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários: 3320-3500, ramais 4355 e 3936.

Boletim com novidades
Esta é a última edição do boletim PUCRS 

Notícias no primeiro semestre do ano letivo. Du-
rante o período de recesso acadêmico a publica-
ção semanal para de circular, retornando no dia 
5/8, com novidades para os leitores. Aguarde. 
Boas férias!



Mutirão de 
Comunicação

De 12 a 17/7 a PUCRS sedia o Mu-
tirão de Comunicação América Latina e 
Caribe. O objetivo é promover espaços de 
diálogo sobre os processos de comunica-
ção à luz da cultura solidária, pela cons-
trução de uma sociedade comprometida 
com a justiça, a liberdade e a paz. Esta-
rão reunidos comunicadores e animado-
res de organizações sociais, agentes de 
pastoral, pesquisadores, acadêmicos, 
estudantes, produtores e consumidores 
de comunicação de 37 países. Haverá 
conferências, seminários, oficinas, ex-
posições artísticas e culturais e espaços 
para conhecer a produção de comunica-
ção dos participantes. Promoção: Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
Organização Católica Latino-Americana 
e Caribenha de Comunicação e Conselho 
Episcopal Latino-Americano. Informações 
e inscrições: www.muticom.org.

Encontro Marista
A 8.ª edição do Encontro de Comunicação Ma-

rista (Ecom), oportunidade criada para gestores e 
comunicadores aprofundarem o debate conceitual 
e estudar melhorias para a prática da comunica-
ção nas instituições educacionais, debate este ano 
a Gestão Educacional e os desafios de comunicar. 
A programação abordará novas mídias, responsa-
bilidade social, relacionamento e fidelização, men-
suração de resultados em Comunicação, entre ou-
tros assuntos. O encontro ocorre nos dias 1.°/7 e 
2/7, no auditório do prédio 9, e as inscrições estão 
encerradas. A edição 2009 do Ecom é organizada 
pelas Assessorias de Comunicação da PUCRS e da 
Rede Marista de Educação e Solidariedade.

Plano Odontológico
Os funcionários da PUCRS têm até o dia 6/8 

para aderir ao plano odontológico da Uniodonto 
sem taxa de adesão. Recentemente a Universida-
de firmou convênio com a Uniodonto Porto Alegre – 
Cooperativa Odontológica, visando a prestação de 
serviços odontológicos aos funcionários por meio 
de consultas Plano Master sem coparticipação 
nas consultas. As adesões estão sendo feitas na 
Gerência de Recursos Humanos, das 11h às 13h e 
das 17h às 19h. Informações pelo ramal 4994.
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O futuro dos campos
E stão abertas as inscrições para o Sim-

pósio O Futuro dos Campos – conser-
vação e uso sustentável. O evento será 

realizado de 3 a 5/8 pela PUCRS, UFRGS e 
Grupo de Estudos em Pastagens Naturais. 
O objetivo principal é disponibilizar uma 
visão integrada do conhecimento científico 
existente sobre os campos do sul do Brasil, 
sua importância biológica, cultural e econô-
mica e as ameaças à sua integridade. Serão 
abordados temas como História Ambiental e 
Cultural dos Campos, Desenvolvimento e dinâmica dos campos no Sul do Brasil durante o Quaternário tardio, 
Desafios para conservação e a valorização da pecuária sustentável e Políticas Econômicas e Ambientais e o 
Futuro dos Campos, entre outros. Inscrições e informações no site www.pucrs.br/eventos/campos2009.

Foto: Valeria Monteiro/stock.XCHNG

Prêmios com inscrições abertas
Bons trabalhos precisam ser vistos e reconhecidos. Confira no quadro alguns prêmios voltados para univer-

sitários com inscrições abertas:

Prêmio Descrição informações
2.º Prêmio Varejo Sustentável 
Wal-Mart Brasil

Projetos de sustentabilidade inovadores 
e inéditos voltados para o segmento 
varejista supermercadista

www.premiovarejosustentavel.com.br

8.º Prêmio Alcoa de Inovação 
em Alumínio 

Projetos de desenvolvimento de novos 
produtos e aplicações do alumínio e de 
gestão da reciclagem de alumínio

www.alcoa.com.br

12.º Concurso Banco Real 
Universidade Solidária 

Projetos que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável em 
comunidades de baixa renda

www.unisol.org.br 

5.º Prêmio Santander de 
Empreendedorismo

Projetos e ideias inovadoras que 
promovam o desenvolvimento de uma 
sociedade mais equilibrada e sustentável

www.universia.com.br/premiosantander

Mural evolutivo no Museu
N o dia 2/7 será feita mais uma pin-

tura do Mural Evolutivo, que integra 
a exposição (R)Evolução de Darwin, 

do Museu de Ciências e Tecnologia (MCT). 
Esta é a segunda vez que o mural será 
repintado pelos artistas urbanos gaúchos 
Mateus Grimm, Trampo e DSM. A ideia é 
que seja uma obra colaborativa que vai 
“evoluir” até o final de outubro, sendo 
repintada mês a mês. Essa ação remete 
a elementos importantes do processo de 
Evolução, que são a imprevisibilidade, a 
adaptabilidade às mudanças do ambiente 
e a transformação ao longo do tempo. A (R)
Evolução de Darwin tem três andares e está dividida 
em A Viagem do Beagle, A Origem da Vida, A Evolução, 
A Biodiversidade e A Vida e Obra de Darwin. O público 

pode ver também uma réplica do barco Beagle. O MCT 
funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. Informa-
ções: www.pucrs.br/mct/evolucao ou 3320-3521.

Foto: Arquivo/PUCRS

correção: Diferentemente do publicado na edição 303, o Doutorado em Ciências Sociais tem duração de 48 meses.



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, visitou a PUCRS na tarde de 26/6. Ele parti-
cipou do 10.º Fórum Internacional Software Livre, o 
maior e mais antigo evento de tecnologia do País, 
com foco no debate sobre a liberdade do conhe-
cimento e na internet. O Reitor JoaQUim cLoTeT 
recebeu o presidente. A plateia do pronunciamento 
de Lula foi formada por representantes dos grupos 
de usuários, patrocinadores, comissão organizado-
ra e demais credenciados para a visita. Integraram 
a comitiva cinco ministros.

O professor roDriGo Grassi oLiVeira, 
da Faculdade de Psicologia, conquistou o Prêmio 
Capes de Teses 2008, com o trabalho sobre Trau-
matologia desenvolvimental: o impacto da ne-
gligência na infância na memória de adultos, no 
qual foi orientado pela professora LiLian sTein. 
A distinção é concedida às melhores teses de 

Conheça melhor sua própria cidade
J ulho é mês de férias escolares, o que propi-

cia mais tempo para descanso e lazer. Saiba 
alguns roteiros em Porto Alegre que podem 

ajudá-lo a conhecer melhor sua própria cidade:

centro histórico de Porto alegre – Um lu-
gar que pode combinar lazer, história e cultura.

 Vale a pena ir à região da Praça da Matriz 
(centro cívico, administrativo, religioso e cultural 
do Estado, com o Theatro São Pedro e o Multi-
palco, Palácio Piratini, Biblioteca Pública e Solar 
dos Câmara, Monumento a júlio de Castilhos, 
Palácio Farroupilha, Catedral Metropolitana e 
Museu júlio de Castilhos, alguns desses com 
visitas guiadas mediante agendamento);

 Praça da Alfândega (Museu de Artes do 
Rio Grande do Sul, um espaço muito bacana 
para almoçar, e Santander Cultural);

 Prefeitura (seu interior tem esculturas, 
quadros e vitrais vindos da França, em 1869. A 
arquitetura é inspirada no positivismo) e Fonte 
Talavera de La Reina e os leões (que represen-

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

tam força e poder no marco zero da Capital). Visitas 
guiadas são oferecidas mediante agendamento;

 Mercado Público (uma dica é o sorvete na 
Banca 40);

 Chalé da Praça XV;
 Museu da Comunicação Social Hipólito josé da Costa;
 Igreja das Dores, uma das mais antigas da cidade;
 Museu da Brigada Militar;
 Cais do Porto e Usina do Gasômetro. Prestar atenção nas 

obras espalhadas pela orla deixadas pela Bienal do Mercosul;
 Casa de Cultura Mario Quintana (com mais de 14 espaços 

dedicados às artes).

Programação: 
 Caminho dos Antiquários (foto) – Passeio cultural com an-

tiguidades e um comércio efervescente na Marechal Floriano e Praça 
Daltro Filho, entre o Centro e a Cidade Baixa. A feira ocorre aos sá-
bados, com exposição na rua, apresentações artísticas e musicais. 
Das 11h às 12h, todos são convidados a aulas gratuitas de dança.

 Viva o Centro a Pé – Um passeio gratuito (aproximadamente 
duas horas) com guia mostrando os principais pontos turísticos e 
históricos de Porto Alegre. A cada sábado um roteiro diferente.
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outras atrações
 O Museu Histórico da Medicina (na 

Av. Independência) é um espaço peque-
no, mas muito interessante.

 A Fundação Iberê Camargo, e sua 
arquitetura contemporânea assinada pelo 
arquiteto português Álvaro Siza, é um 
convite especial no final da tarde para ver 
o pôr-do-sol dentro do museu.

 A Linha Turismo, um ônibus de 
dois andares, percorre 11 bairros, em 80 
minutos. Tem sistema de áudio em  três 
idiomas e guia especializado. O terminal 
fica na Travessa do Carmo, Cidade Baixa.

informações: 
www.portoalegre.rs.gov.br,  

no link secretaria do Turismo

doutorado defendidas e aprovadas nos cursos re-
conhecidos pelo MEC, considerando originalidade 
e qualidade. Foram inscritas 487 teses. Das 44 
áreas do conhecimento, a comissão de premiação 
selecionou teses de 38 áreas. Oliveira venceu na 
área da Psicologia. A cerimônia de entrega ocorre 
no dia 10/7, em Brasília.

Os universitários que participaram do en-
contro Pastoral Café, no Centro de Pastoral 
e Solidariedade, foram surpreendidos com a 
mobilização da Campanha do Agasalho da Uni-
versidade. Alunos de diversos cursos tiveram a 
oportunidade de se envolver na ação solidária, 
ajudando na separação e organização das doa-
ções arrecadadas. A campanha ocorreu de 1.º/6 
a 30/6, obtendo a colaboração de toda a comu-
nidade acadêmica. 

O presidente da Câma-
ra de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Edu-
cação, Paulo Barone, minis-
trou palestra sobre o futuro do ensino de graduação no Brasil 
para os gestores da PUCRS. A atividade, que teve transmis-
são on-line, integra a programação de um ciclo de seminários 
sobre o Planejamento Estratégico da Universidade. Outros 
eventos estão programados para o segundo semestre.

O aluno da Faculdade de Farmácia roBson HenricH 
amaraL (bolsista de iniciação científica do Laboratório de 
Biofísica Celular e Inflamação) ficou entre os 15 selecionados 
para participar do 15.º Curso de Inverno de Farmacologia da 
USP/Ribeirão Preto, neste mês de julho. O concorrido curso 
funciona como uma avaliação de alunos de cursos de gra-
duação da área biomédica de todo o País com potencial para 
pesquisa pela instituição promotora. Dos selecionados, so-
mente dois são do RS. O outro estudante é da UFSM.

O aluno esTeVam LUÍs crUZ Da siLVa, doutorando em 
Zoologia no Laboratório de Aracnologia do Museu de Ciências 
e Tecnologia, recebeu uma verba de auxílio a taxonomistas 
para exame de coleções científicas da Ernst Mayr Travel 
Grants in Animal Systematics do Museum of Comparative 
Zoology da Universidade de Harvard (EUA). Com o auxílio, 
visitará as coleções de Harvard e do American Museum of 
Natural History, em Nova York. O trabalho nessas instituições 
fará parte de sua tese sobre a filogenia e a biogeografia de 
aranhas semiaquáticas da região neotropical, orientado pelo 
professor arno Lise.

Foto: Ivo Gonçalves/PMPA

Foto: Divulgação

Foto: Elson Sempé Pedroso
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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.

Quando fazemos arrumação num armário, jogamos fora muitas coisas que 
estavam ali atrapalhando. aí sobra mais espaço e fica tudo bem arrumadinho. 
É bom fazer também, de vez em quando, uma boa faxina no espírito, jogando 
fora as velhas mágoas, os medos, os rancores e os pensamentos negativos. 
além de organizar melhor as ideias, sobra mais espaço para a felicidade.

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

sobremesa musical. Com o Trio de Flauta, Violino e Viola da Orquestra 
Filarmônica da PUCRS. Horário: 13h. Local: átrio do prédio 9. Informações:  
3320-3582 e cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura 
Musical.
Lançamento do Livro Variedades. Autor: Irmão Demétrio André. Horá-
rio: 17h. Local: sala de recepções do prédio 40. Informações: 3320-3500 
ramal 8295.

Dia 1.º   QUarTa-feira

curso acerte no currículo e na entrevista e facilite sua colocação 
Profissional. Turma a. Ministrante: Maria Rita Coelho (psicóloga e co-
ordenadora de Gestão de Pessoas do Hospital São Lucas). Horário: 19h. 
Local: prédio 40. A Turma B acontece no dia 4/7. Promoção: Faculdade de 
Psicologia. *

Dia 2   QUinTa-feira

curso nBr 12721:2006 – Teoria e Prática do Uso em incorporações 
imobiliárias. Até 11/7. Ministrante: Renato Solano. Horário: às 19h30min, 
nas sextas-feiras, e às 9h, aos sábados. Promoção: Faculdade de Enge-
nharia. *

Dia 3   sexTa-feira

evento comemorativo aos 45 anos da Patinação no colégio marista 
champagnat. Horário: 18h30min. No domingo, 5/6, ocorre a apresentação 
do espetáculo de patinação Luzes, Câmera, Patinação, com dança teatral 
sobre patins. Informações: 3343-8720 e 9953-5791 ou pelo e-mail patina.
passo.a.passo@terra.com.br.

Dia 4   sáBaDo

cursos do centro de inovação. Os cursos oferecidos são Windows Sha-
repoint Services, Fundamentos do MPS.BR e SQL Server 2008 – Admi-
nistrando. De 6 até 10/7, conforme horários de cada curso. Os próximos 
começam no dia 13 e vão até 17/7. Promoção: Centro de Inovação. *

Dia 6   seGUnDa-feira

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

proGraMe-se

curso em segurança de Voo: elemento credenciado – aviação 
agrícola. De 13 até 24/7. Ministrante: Eder Henriqson. Promoção: 
Faculdade de Ciências Aeronáuticas. *
3.º curso de inverno de ciências farmacêuticas – inflamação: 
doenças e tratamentos. Tema: Atualidades em Farmacologia do 
Sistema Nervoso Central. De 14 até 17/7. Horário: às 8h, de terça a 
sexta-feira. Promoção: Curso de Farmácia. *
cursos de extensão da faculdade de informática (facin). A 
Facin promove cursos de rápida duração, entre eles Desenvolvi-
mento de Software (Firmware) em Linguagem C para Sistemas 
Embarcados, Linha de Formação em Métodos Ágeis – Gerencia-
mento de Projetos com SCRUM e java Básico e Orientação a Ob-
jetos. De 13 até 24 /7, conforme horários de cada curso. Informa-
ções: extensão.facin@pucrs.br. Promoção: Facin. *
10.º congresso da escola Particular Gaúcha. Tema: Tempos lí-
quidos: novas formas de pensar a educação. De 22 até 24/7. Lo-
cal: Centro de Eventos, prédio 41. Inscrições: www.sinepe-rs.org.br/
congresso. Promoção: Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do 
Sul (Sinepe/RS).

curso memória e Patrimônio Histórico organizacional. De 1.º 
até 29/8. Horário: 8h30min, aos sábados. Promoção: Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas. *
concurso de Trovas Literárias. Até 15/8. O concurso integra os 
20.os jogos Florais de Porto Alegre. Destinado a alunos, professores 
e funcionários da PUCRS dos campi Central, Viamão e Uruguaia-
na. O tema é Olhar e cada participante pode enviar no máximo três 
trovas inéditas (líricas e/ou filosóficas) para o e-mail editora.even-
tos@pucrs.br. Os vencedores receberão troféu, diploma e a edição 
da prova em livro especial, composto por 15 trovas premiadas. No 
site www.pucrs.br/edipucrs é possível tirar dúvidas e ver dicas e 
instruções sobre como escrever uma trova literária. A promoção é 
da União Brasileira de Trovadores, Seção Porto Alegre, com apoio 
da Edipucrs.

curso inDesign básico. De 13 até 17/7. O software Adobe InDesign 
é utilizado na criação e diagramação de revistas, jornais, anúncios 
e embalagens, entre outros materiais. Horário: 12h.  Promoção: Fa-
culdade de Comunicação Social. *


