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PUCRS conquista 
Top Cidadania
O Projeto Joana d’Arc em Luta 

pela Dignidade, realizado 
pelo Núcleo de Extensão Co-

munitária da PUCRS na Vila Joana 
d’Arc, periferia da Capital, venceu 
o Top Cidadania 2009, concedi-
do pela Associação Brasileira de 
Recursos Humanos (ABRH-RS), 
na categoria Instituição sem fins 
lucrativos. Realizado desde 2006, 
em parceria com a Petrobras, o 
projeto faz parte da Política de 
Desenvolvimento Social da Universida-
de. Seu objetivo é melhorar a qualidade 
de vida dos moradores da vila com um 
empreendimento coletivo, na área de 
panificação e confeitaria, que propicia 
geração de trabalho e renda para um 
grupo de mulheres (foto). O prêmio da 

ABRH-RS reconhece as ações sociais 
realizadas pelas organizações na co-
munidade gaúcha, contribuindo com a 
consolidação da cultura de investimento 
social nas empresas do Estado. A ceri-
mônia de premiação será no dia 2/9, no 
Grêmio Náutico União.

Os alunos concluintes da gradu-
ação da PUCRS mais bem clas-
sificados no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade) 
2009 receberão da Universidade a Bol-
sa Mérito Enade para Pós-Graduação. 
Serão concedidas dez bolsas de lato 
sensu (especialização) para os cursos 
que participam desta edição do exame: 
Administração de Empresas, Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas, Co-

municação Social (Jornalismo, Publici-
dade, Relações Públicas), Direito, Turis-
mo, Psicologia e Secretariado Executivo. 
Os ganhadores poderão ingressar até 
dois anos depois da divulgação do re-
sultado do Enade e deverão participar 
dos processos de seleção às vagas da 
especialização. A Bolsa Mérito Enade 
é uma das formas de incentivo à rea-
lização da prova, que será no dia 8 de 
novembro.

Melhores do Enade ganham bolsa de Pós

O Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) divulgou o resultado do 

último censo referente aos grupos de 
pesquisa, pesquisadores e doutores das 
instituições de ensino superior brasilei-
ras. A PUCRS subiu para a 13.ª posição, 
com 327 grupos de pesquisa e 1.320 
pesquisadores. É a primeira colocada 
entre as universidades comunitárias e 
as privadas no Estado. O levantamento 

do CNPq é realizado a cada dois anos. 
Em 2006, a Instituição ocupava a 17.ª 
colocação e, em 2004, a 21.ª. No ranking 
por número de doutores, está na 25.ª po-
sição, com 883 profissionais. O censo do 
CNPq apresenta o cenário atualizado da 
ciência brasileira a partir de informações 
dos grupos de pesquisa, sua distribuição 
geográfica, as linhas de estudo, bem 
como a produção científica e tecnológica 
reconhecida pelo órgão.

Universidade sobe em ranking do CNPq

Iván Izquierdo é homenageado
A Assembleia Legislativa do RS concedeu a Medalha do 

Mérito Farroupilha ao professor da Faculdade de Medicina e 
coordenador do Centro da Memória, Iván Izquierdo. A home-
nagem, proposta pelo deputado Adão Villaverde, ocorreu no 
dia 17/8, no salão Júlio de Castilhos da sede do parlamento 
gaúcho. Argentino naturalizado brasileiro, Izquierdo é o cien-
tista mais citado na América Latina e internacionalmente 
reconhecido pelas importantes pesquisas e descobertas em 
relação aos mecanismos e à modulação da memória em suas 
diversas fases.

Pós em Odonto abre  
seleção internacional

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia abriu, 
pela primeira vez, seleção em âmbito internacional. Para 
facilitar o acesso às informações foi criada uma versão em 
inglês do site do Programa (www.pucrs.br/odonto/pos), 
com diversos textos e dados sobre as disciplinas, áreas de 
concentração, linhas de pesquisa e o edital de seleção. O 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia foi um dos pri-
meiros criados na PUCRS, em 1969.

Pesquisas na área da saúde 
recebem recursos da Finep

As empresas de pesquisa e desenvolvimento na área da 
saúde Toth Tecnologia, Quatro G e FK Biotecnologia mantêm 
projetos de investigações em parceria com a PUCRS e, neste 
segundo semestre, terão acesso, juntas, a mais de R$ 10 mi-
lhões em recursos públicos, sem necessidade de reembolso, 
obtidos no edital de Subvenção Econômica 2009, iniciativa da 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A exitosa captação 
de recursos das empresas, vinculadas ao Tecnopuc, demons-
tra o entendimento do valor da pesquisa como estratégia.

Mudanças marcam 
aniversário do boletim

O boletim PUCRS Notícias completa oito anos este 
mês com mudanças no projeto gráfico, sendo que as 
principais dizem respeito à cor. As fotos agora são co-
loridas e as cores do informativo foram modificadas 
e serão fixas, não havendo mais mudança de acordo 
com a semana. A seção Agenda sempre destacará um 
evento importante da semana, e o Anote ganhou uma 
nova seção, Princípios de Gestão, que a cada sema-
na trará fatos e iniciativas ligados aos princípios de 
gestão da Universidade para o quadriênio 2009-2012. 
Esperamos sua opinião. Boa leitura!
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Boletim ganha 
nova seção

A partir desta edição, o PUCRS No-
tícias inaugura a seção Princípios de 
Gestão. Nela, a cada semana, o leitor 
poderá se familiarizar com fatos e inicia-
tivas ligados aos cinco Princípios de Ges-
tão da Universidade para o quadriênio 
2009-2012. Nessa primeira, apresen-
tamos cada um deles, para, a partir do 
próximo número, exemplificar as ações 
que integram os objetivos estratégicos 
da Instituição. Assim como as demais 
seções deste informativo, essa também 
é aberta às sugestões dos leitores sobre 
esses temas. 

Princípios de gestão 2009-2012
 Qualidade com sustentabilidade
 Inovação e empreendedorismo
 Integração ensino, pesquisa e extensão
 Responsabilidade social e ação solidária
 Relacionamento com a sociedade
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Olimpíadas da PUCRS

Exposição e eventos no Museu

Raiar seleciona empresas

A par t i r  do  d ia 
24/8 estão aber-
tas as inscrições 

para a segunda edição 
das Olimpíadas da  
PUCRS. Podem par-
ticipar alunos, diplo-
mados, funcionários e 
professores da Insti-
tuição. Os times de-
verão ser mesclados, 
formados por alunos, 
diplomados e funcio-
nários, com atletas de 
mais de uma unidade 
acadêmica. As moda-
lidades disputadas se-
rão futsal (masculino e feminino), futebol de campo 
(masc.), vôlei de areia 4x4 misto (masc. e fem.), 
judô (masc. e fem.) e tênis (masc.). Os jogos serão 
realizados no Parque Esportivo, em finais de sema-

D esde março milhares de pessoas tiveram a 
oportunidade de conhecer, no Museu de Ci-
ências e Tecnologia (MCT), um pouco mais 

da história do naturalista inglês Charles Darwin 
na exposição (R)Evolução de Darwin. A exposição 
está em três andares do museu, dividida em A Via-
gem do Beagle, A Origem da Vida, A Evolução, A 

Biodiversidade e A Vida e Obra de Darwin. Dentre 
as atrações, uma réplica do barco Beagle, a repro-
dução do escritório do inglês em Londres e uma 
réplica de Darwin em silicone. Palestras, debates 
e conferências com entrada franca fazem parte 
da programação. Informações e inscrições: www.
pucrs.br/mct/evolucao. Confira as próximas:

A Incubadora Multissetorial de Base Tecnológica 
e Inovação Raiar recebe, até 21/8, inscrições 
para a seleção de empresas de base tecnoló-

gica e/ou inovadoras, com foco tanto na produção de 
produtos como na prestação de serviços. No mínimo 
35 empreendimentos serão incubados na unidade 
de Viamão da Incubadora Raiar por um período de 
dois anos, prorrogável por mais um ano, usufruindo 

de facilidades como espaço físico individualizado; 
serviços e espaços compartilhados (recepção e se-
cretaria, espaço de convivência, sala de reuniões, 
vigilância e infraestrutura geral); acesso a labora-
tórios, serviços especializados, bibliotecas e outras 
facilidades da PUCRS; apoio na busca de parcerias 
e fontes de fomento e apoio à promoção e divulga-
ção. Informações: 3320-3673 ou raiar@pucrs.br.

P R I N C Í P I O S 
D E  G E S T ã O

Concurso de  
Trovas Literárias

Foram prorrogadas até o dia 31/8 as ins-
crições para o Concurso de Trovas Literárias, 
realizado pela União Brasileira de Trovadores, 
seção Porto Alegre, em parceria com a Editora 
Universitária (Edipucrs). Destinado a alunos, 
professores e funcionários da PUCRS de todos 
os campi, tem como tema o Olhar. Cada par-
ticipante pode enviar no máximo três trovas 
(líricas e/ou filosóficas) para o e-mail editora.
eventos@pucrs.br. No site www.pucrs.br/
edipucrs é possível tirar dúvidas e ver instru-
ções sobre como escrever uma trova literária.

Intercâmbio
As inscrições para o Programa de Mobilida-

de Acadêmica foram prorrogadas até o dia 1.º/9. 
O Programa, voltado a alunos de graduação, 
consiste em proporcionar a vivência de outras 
culturas sem abrir mão das atividades acadê-
micas, oferecendo oportunidades de estudar 
em universidades estrangeiras conveniadas. 
Para participar, o aluno deve estar regularmente 
matriculado em qualquer curso de graduação 
da Universidade. Informações: www.pucrs.br/
pma ou pelo telefone 3320-3656.

DaTa EVENTO HORÁRIO E LOCaL

20/8 Debate: Especiação e hibridização / Prof. Eduardo Eizirik, 
da Faculdade de Biociências

18h30min, anfiteatro do MCT

25/8 Palestra: A atualidade da discussão sobre a eugenia / Prof. 
José Goldim, da Faculdade de Medicina

18h30min, auditório do prédio 50

26/8 Conferência: Darwin e a decisão dinamizadora na pós- 
-adolescência / Prof. Carlos Lucena, do Laboratório de Ic-
tiologia do MCT

18h30min, anfiteatro do MCT

na, nos dias 26 e 27/9, além de 17, 18, 24 e 25/10. 
As inscrições seguem até 13/9 pelo site www.
pucrs.br/eventos/olimpiadas. Cada atleta deverá 
doar 1kg de alimento não perecível e um agasalho.

Foto: Arquivo PUCRS



IR. DEMÉTRIO aNDRÉ lançou, com sessão 
de autógrafos, Variedades, pela Edipucrs. A obra 
revela um conjunto de expressões latinas que, por 
razões históricas e didáticas, são impossíveis de 
serem separadas do Direito, conforme lembra a 
professora da Faculdade de Direito CLaRICE 
SÖHNgEN, na apresentação do livro, dividido em 
quatro partes. Graduado em Letras, Ir. Demétrio 
dedicou-se por décadas ao exercício do magis-
tério, lecionando, dentre outras disciplinas, as 
línguas portuguesa e latina. É autor também de 
Horizontes e do opúsculo Quem é Champagnat.

O coordenador do Centro de Excelência em 
Pesquisa sobre Armazenamento de Carbono (Ce-
pac), JOÃO MaRCELO KETZER, foi convidado a 

Gripe A: orientações na volta às aulas
O País vive uma epidemia da gripe A (H1N1). 

O contágio ocorre por meio das secreções 
das vias aéreas, eliminadas pela tosse ou 

espirros, que podem ser tanto aspiradas quan-
to depositadas em superfícies de objetos. Com 
o grande número de casos, todos devem tomar 
cuidados, como lavar as mãos frequentemente 
com água e sabonete, usar álcool em gel (há re-
cipientes nas entradas e saídas dos prédios da 
Universidade com o produto – feito na Farmácia 
Universitária) e evitar locais com aglomeração de 
pessoas.

O fundamental é que quem tiver síndrome 
gripal siga as orientações médicas. É importan-
te ficar em casa para reduzir a possibilidade de 
contaminação dos demais e se proteger, pois a 
pessoa estará com a imunidade mais baixa. Deve 

procurar atendimento quem tiver febre alta per-
sistente (que não diminui mesmo com medica-
ção), tosse, dores musculares, de garganta e de 
cabeça. O sinal de gravidade mais importante é a 
falta de ar. Pessoas com outras doenças crônicas 
e gestantes devem buscar atendimento precoce-
mente. 

Muito importante é manter uma dieta ba-
lanceada e boa hidratação. O uso de máscaras 
deve ficar restrito a quem está com gripe e pro-
fissionais de saúde que atendam pacientes com 
síndrome gripal.

aTENçÃO
 A Gerência de Recursos Humanos dispo-

nibiliza o ramal 4286 para atendimento sobre 
dúvidas referentes à gripe A.

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.
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liderar uma força-tarefa internacional do Carbon Se-
questration Leadership Forum para o envolvimento 
da academia em projetos sobre captura e armaze-
namento de carbono. A iniciativa tem como objetivo 
propor a formação de recursos humanos, incluindo a 
criação de currículos de graduação e pós-graduação 
em diversas universidades do mundo e também bus-
car formas de financiamento para programas de mo-
bilidade acadêmica e formas de compartilhamento 
de pessoal entre as universidades.

A professora da Faculdade de Odontologia Ma-
RIa aNTÔNIa ZaNCaNaRO DE FIgUEIREDO presidiu 
o 17.º Congresso da Sociedade Brasileira de Esto-
matologia, realizado em julho, no teatro da PUCRS. O 
evento reuniu especialistas de todo o País que parti-
ciparam de uma discussão ampla sobre as diferen-
tes enfermidades da região bucomaxilofacial. 

JUaREZ FREITaS, professor do mestrado e dou-
torado da Faculdade de Direito, recebeu a Ordem do 
Mérito da Federação Brasileira de Associações de 
Fiscais de Tributos Estaduais (Febrabite) por ter-se 
notabilizado na defesa das carreiras de Estado, nota-
damente da administração tributária. A homenagem 
foi concedida durante o 2.º Congresso Internacional e 
7.º Nacional da Febrafite, em Natal. Freitas também 
é presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos 
de Direito Público.

O Centro de Microgravidade e a Faculdade de 
Ciências Aeronáuticas realizaram uma videocon-
ferência com o astronauta americano Mike Barrat, 
tripulante da International Space Station (ISS), 
laboratório espacial que orbita a Terra. O evento 
oportunizou aos presentes um bate papo informal 
com o astronauta, no espaço desde março de 
2009. Como é controlada a temperatura dentro da 
aeronave, curiosidades sobre como é dar 16 vol-
tas em torno do planeta em 24 horas e quanto ao 
dia a dia do tripulante pautaram a atividade. Bar-
rat, que falava direto da ISS enquanto a mesma 
passava sobre o continente africano, deu detalhes 
de sua missão e, com muito bom humor, atendeu 
a todos.

  F I Q U E  P O R  D E N T R O

  S U P E R D I C A S
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ExPOSIçÃO NO MUSEU
O Museu de Ciências e Tecnologia 

promove uma exposição sobre a gripe 
A para esclarecer os visitantes sobre as 
características gerais da doença, as for-
mas de contágio, prevenção e tratamen-
to. A mostra contém painéis com textos, 
figuras, gráficos e mapas e modelo tri-
dimensional de um vírus Influenza com 
50 cm de diâmetro (ilustração). Também 
há a distribuição de folhetos com orien-
tações. A pesquisa foi feita pela pro-
fessora Virgínia Schmitt, da Faculdade 
de Farmácia, e as informações clínicas 
têm como fonte o professor Carlos Cezar 
Fritscher, da Medicina e do Hospital São 
Lucas. A Farmácia Universitária fornece 
kits de higienização que serão sorteados 
aos visitantes do Museu.

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

Ciclo de Palestras O Pensamento Francês e a Cultura 
Brasileira. Dia 26/8. Humilhados, marginais e traidores 
(o pensamento francês na dialética da não pertença de 
Samuel Rawet), com Leonardo Tonus; Contribuição do 
pensamento francês para a história literária brasilei-
ra, com Maria Eunice Moreira; Histoire et variations du 
français au sein des langues romanes. Les gallicismes 
du portugais, com Martine Pagan. Mediador: Ana Maria 
Lisboa de Mello. Horário: 17h30min. Local: sala 305 do 
prédio 8. Informações: 3320-3676. Promoção: PUCRS, 
UFRGS, Unilasalle e Câmara do Livro.
Stand Calouros. Dia 27/8. Recepção aos novos alunos. 
As turmas são divididas conforme os turnos manhã e 
noite. Horário de abertura: na manhã às 8h30min e à 
noite às 20h.
2.º Simpósio de atualização em Saúde Mental e Psi-
quiatria geriátrica da PUCRS. De 27 até 29/8. Promo-
ção: Faculdade de Medicina. *
Inscrições abertas para a Mostra Competitiva do 22.º 
SET Universitário. Até 31/8. Alunos de cursos de Co-
municação e de Cinema e Audiovisual podem participar 
com trabalhos realizados em atividades curriculares nos 
semestres de 2008/2 e 2009/1. O regulamento e a ficha de 
inscrição estão disponíveis no site www.pucrs.br/famecos. 
O SET ocorre de 28 a 30/9. Informações: 3320-3500 ramal 
4116. Promoção: Faculdade de Comunicação Social.
Inscrições abertas para o Curso de Especialização 
em Psicoterapia Cognitivo-Comportamental. Até 31/8. 
Curso em modalidade a distância. As aulas começam em 
setembro. Informações: 3320-3651 ou www.ead.pucrs.
br. Promoção Faculdade de Psicologia em parceria com a 
PUCRS Virtual.
Ciclo de Palestras na Capacitação Discente. Dia 31/8. 
O Projeto visa proporcionar aos acadêmicos de graduação 
oportunidades para aprimorar sua formação geral com 
temas relevantes e abrangentes, de caráter formativo. A 
proposta inclui uma palestra mensal, na última segunda-
-feira. Tema: Filosofia, cultura e cidadania na sociedade 
contemporânea. Ministrante: Luciano Marques de Jesus. 
Horário: 18h. Local: auditório do prédio 11. Informações: 
3320-3505. Promoção: Pró-Reitoria de Graduação.

 A G E N D A  P R O G R A M E - S E

Sobremesa Musical. Quarteto de Clarinete e Cordas 
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.

4.º Relendo a Literatura. Tema: Contos de Macha-
do de Assis. Ministrante: Celso Sisto (doutorando 
em Letras). Horário: 17h30min. Local: sala 223 do 
prédio 8. Entrada franca. Inscrições e informações:  
relendoaliteratura@pucrs.br ou 3320-3500 ra-
mal 4615. Promoção: Centro de Referência para o 
Desenvolvimento da Linguagem da Faculdade de 
Letras.

QUaRTa-FEIRaDIa 19 

Último dia de inscrições para o 5.º 
Prêmio Santander de Empreendedo-
rismo. O prêmio é voltado para proje-
tos e ideias inovadoras de graduandos 
e pós-graduandos que promovam o 
desenvolvimento de uma sociedade 
mais equilibrada e sustentável. Ins-
crições no site www.universia.com.br/
premiosantander.

DOMINgODIa 23 

5.º Fórum de Internet Corporativa. O 
credenciamento começa a partir das 13h. 
Palestra de abertura de Pierre Lévy (Prof. 
do Departamento de Comunicação na Uni-
versidade de Ottawa, Canadá) e de encer-
ramento com Caio Túlio Costa (Consultor da 
Oi e autor do livro Ética, jornalismo e nova 
mídia – uma moral provisória). Inscri-
ções no site www.internetcorporativa.com.
br. Para os alunos do Programa de Pós- 
-Gradua ção, da Faculdade de Comunicação 
Social, as inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas na secretaria do Pós ou pelo e-
-mail famecos-pg@pucrs.br até 20/8. Lo-
cal: Centro de Eventos. Informações: agadi 
@agadi.com.br. Promoção: Associação 
Gaúcha das Agências Digitais e Pós.

Curso de Formação de gestores em Ne-
gócios de Beleza. Até 12/12. Horário: a 
partir das 8h, às segundas-feiras. Local: 
prédio 50. Promoção: Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia. *
Curso Em iPhone como mídia. Até 28/8. 
Ministrante: Prof. Eduardo Pellanda. Horá-
rio: 14h, de segunda a quarta-feira. Promo-
ção: Faculdade de Comunicação Social. *

SEgUNDa-FEIRaDIa 24 

Último dia de inscrições para o 2.º Colóquio Lin-
guística e Literatura. O evento ocorre de 31/8 até 
2/9. As inscrições podem ser feitas na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), no 
4.º andar do prédio 8. Informações: 3320-3676. Pro-
moção: PPGL.

SExTa-FEIRaDIa 21 

Exame TOEFL. Exame de proficiência em língua in-
glesa na modalidade internet based test. Inscrições 
pelo site www.ets.org. Informações no site ou pelo 
telefone 3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

Curso de atenção Farmacêutica aplicada a Far-
mácias Comunitárias – Módulo 4 – atenção Far-
macêutica no Diabetes Mellitus. Até 29/8. Horário: 
9h, aos sábados. Promoção: Faculdade de Farmácia 
em parceria com a Faculdade de Química. *
Curso Jogando na PUCRS / Futebol Feminino – 
Edição 2009 – Turma B. Até 5/12. Horário: 16h, aos 
sábados. Promoção: Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto. *

SÁBaDODIa 22 

 P A S T O R A L  E  V O C ê  F A L E  C O N O S C O

Entre em contato com a Redação pelo fone 

3320-3500, r. 4338 e 4446, 

fax 3320-3603 ou e-mail 

pucrsnoticias@pucrs.br.

“a fé consiste em crer no que não vês;  
a recompensa da fé é acabares por ver o que crês.”

Santo Agostinho

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


