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Química produz 
biodiesel ecológico
A Faculdade de Química produz biodie-

sel a partir de óleo de cozinha, dentro 
do Projeto Social Eco-Óleo. O objetivo 

é gerar renda para a comunidade carente 
atendida pelo Centro Social Marista (Ces-
mar) da Vila Rubem Berta. O biodiesel será 
feito, a partir de setembro, numa miniusina 
com capacidade de produzir 800 litros por 
dia, localizada no Cesmar, e cedida pela 
empresa RSBIO. A iniciativa contempla um 
projeto de mestrado de Ronaldo Silvestre 
da Costa, que envolve as Faculdades de 
Química, Serviço Social, Farmácia e Enge-
nharia e a Prefeitura de Porto Alegre. Serão 
colocados recipientes para coleta nas es-
colas maristas. A coordenadora, professo-
ra Jeane Dullius, explica que, se descartado 
de forma inadequada, o óleo leva à conta-
minação do solo. O seu acúmulo pode cau-
sar entupimentos de pias, refluxo de esgoto 
e rompimento das tubulações.

No primeiro semestre, de março a junho 
(excluindo os meses de férias), houve o 
acesso de 253.509 pessoas à Biblioteca 

Central Irmão José Otão, com média diária de 
2,8 mil. Num único dia de pico, 3.827 pessoas 
estiveram no local; simultaneamente, 572 usu-
fruíram dos serviços. Inaugurado em novembro 
de 2008, o novo prédio foi concebido com a 

finalidade de manter os usuários no local por 
mais tempo. Ficam até duas horas 80% deles. 
De duas a quatro, 15%; e, mais de quatro, 5%. 
As duas últimas faixas estão se ampliando. Na 
sala de estudos do 2.º andar a média é de 40 
pessoas por dia e no 3.º, 50. O 8.º andar, que 
tem 36 computadores e salas de estudo, rece-
beu mais de 200 usuários/dia de março a junho.

Usuários ficam mais tempo na Biblioteca

O Congresso Internacional Presença Fran-
cesa no Modernismo Brasileiro ocorre 
de 8 a 10/9, no auditório do prédio 9. 

Promovido pela Faculdade de Letras e pela 
Universidade de Paris III (França), começa às 
17h30min de terça-feira com a conferência 
Relações culturais entre a França e o Brasil, 
ministrada por Jacqueline Penjon, da Universi-
dade de Paris III. Outros temas do evento são 
Modernismo e artes, Diálogos dos modernis-

tas com o pensamento estético francês, A líri-
ca modernista e a poesia francesa e francófo-
na e A presença da cultura francesa na escrita 
dos modernistas. Inscrições: Proex (sala 201 
do prédio 40). Jacqueline Penjon ministrará a 
aula inaugural da Faculdade de Letras, no dia 
2/9, às 19h30min, também no auditório do pré-
dio 9. A entrada é franca. Vários eventos estão 
programados em 2009 por ocasião do Ano da 
França no Brasil.

Relações Brasil-França são tema de evento

Sistema registra  
ações comunitárias

A Coordenadoria do Desenvolvimento Social 
(Codes), vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, 
realiza, de 1.º a 4/9, uma capacitação para 
professores e técnicos-administrativos sobre o 
Sistema de Extensão Comunitária. O objetivo é 
registrar todas as ações de extensão comuni-
tária realizadas na Universidade. Trata-se de 
serviços, programas, projetos e ações sociais 
dirigidos prioritariamente à comunidade externa 
da PUCRS nas áreas de saúde, educação, as-
sistência social, meio ambiente, cultura, produ-
ção artística e comunicação e desenvolvimento 
socioeconômico e tecnológico, vinculadas di-
retamente ou não ao ensino e/ou à pesquisa. 
Antes denominado Sistema de Ações Sociais e 
gerido pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitá-
rios, passou por reformulações de acordo com a 
Política de Desenvolvimento Social da Universi-
dade e será aberto em setembro.

Afpuc realiza eleição
Dario Anschau, do Setor Financeiro Aca-

dêmico, da Pró-Reitoria de Administração e Fi-
nanças, é o novo presidente da Associação dos 
Funcionários da PUCRS (Afpuc). Ele atuava no 
cargo como interino. A eleição ocorreu no dia 
28/8 e contou com a participação de 58 sócios. 
A posse será dia 3/9, às 18h30min, no Restau-
rante Universitário. A chapa pretende participar 
do projeto do Centro de Convivência da PUCRS, 
manter atualização do site da Afpuc, oferecer 
opções de lazer, fomentar a prática de esportes 
e promover eventos festivos.

OS dirigenteS
diretoria executiva
Presidente: Dario Anschau
Vice-presidente: Heron de Moraes 
1.ª Secretária: Carolina Faraco
2.ª Secretária: Gisele Piranelo
1.º tesoureiro: Fagner da Rosa
2.º tesoureiro: Luís Eduardo dos Santos
Conselho deliberativo
Eunice Rodrigues, Gilberto da Silva, Gisele 
Varani, Mary Cristina Lacerda, Nelson Souza
Conselho Fiscal
Jardson Corrêa, Rogério Clementel,  
Vera Mueller
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dOAçãO dO óleO
 Cesmar: 3366-3817
 Faculdade de Química: 3320-3549



  A N O T E

Coordenadoria  
de Inovação

A PUCRS conta com a Coordenado-
ria de Inovação, órgão da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação. Criada em 
2009, vincula-se ao princípio de Inova-
ção e Empreendedorismo. Sob sua res-
ponsabilidade está a Rede Inovapuc, que 
articula os agentes de ensino, pesquisa e 
extensão da Universidade com a socie-
dade. Ela é composta pelo Núcleo Acadê-
mico (Faculdades, Institutos e pesquisas 
do Museu de Ciências e Tecnologia) e pe-
las Unidades Periféricas, de relação dire-
ta com a sociedade. São elas: Agência de 
Gestão Tecnológica, Centro de Inovação, 
Escritório de Transferência de Tecnologia, 
Idéia – Instituto de Pesquisa e Desenvol-
vimento, Laboratórios Especializados em 
Eletroeletrônica, Calibração e Ensaios  
(Labelo), Núcleo Empreendedor, Incuba-
dora Raiar e Tecnopuc.
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Planejamento financeiro
A Gerência de Recursos Humanos (GRH) dispo-

nibiliza no Portal GRH (http://portal.pucrs.
br/sites/proaf/grh) um teste que verifica 

a saúde financeira da pessoa. A página pode ser 
acessada por funcionários (professores e técnicos 
administrativos) da Universidade pelos compu-

tadores da PUCRS ou nos totens distribuídos pelo 
Campus Central. O resultado fica disponível na 
hora. Para evitar o endividamento, sugere-se ter 
em mente três perguntas: “Eu quero? Eu posso? 
Eu preciso?”. Essa ação integra o Programa Rever, 
uma iniciativa da GRH. Informações: ramal 4994.

Habilidades interpessoais
O Grupo de Desenvolvimento de Habilidades 

Interpessoais recebe inscrições. Podem 
participar pessoas que sentem dificuldades 

em iniciar conversas, expressar suas opiniões e 
apresentar trabalhos em sala de aula e queiram 
desenvolver suas habilidades interpessoais. Serão 

dez encontros semanais que ocorrerão sempre ao 
final da tarde. A previsão é de que a atividade co-
mece neste mês de setembro. Interessados podem 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento e 
Pesquisa em Psicologia, da Faculdade de Psicolo-
gia: sapp@pucrs.br ou 3320-3561.

Apoio na aquisição de livros
A Editora da PUCRS (Edipucrs) promove o Pro-

grama de Apoio à Bibliografia, com o objetivo 
de facilitar o contato do aluno com o livro e 

colaborar com o professor. Por meio do Programa 
os professores preenchem uma ficha on-line no 
site www.pucrs.br/edipucrs indicando as obras 

que serão utilizadas em suas disciplinas. A Livraria 
da Edipucrs fará a aquisição dos livros e repassará 
aos alunos e professores, em promoção especial, 
com 30% de desconto no preço de capa. O pro-
grama é válido para todas as obras da Edipucrs e 
editoras universitárias. Informações: 3320-3906.

P R I N C Í P I O S 
D E  G E S T ã O

Energia solar 
fotovoltaica

O Núcleo Tecnológico de Energia Solar, da 
Faculdade de Física, promove no dia 10/9 o 
workshop Estado da Arte e Necessidades para o 
Desenvolvimento da Energia Solar Fotovoltaica 
no Brasil. O evento tem como objetivo discutir a 
energia solar fotovoltaica no Brasil e apresentar 
linhas de atuação futuras. O workshop, que tem 
entrada franca, ocorre das 14h às 17h30min no 
auditório do prédio 10. Inscrições no site www.
pucrs.br/cbsolar. Vagas limitadas.

Bio Chat
No dia 9/9 se inicia mais uma edição do 

Bio Chat, que oferece aos estudantes a opor-
tunidade do uso da língua inglesa em atividades 
na área das Ciências Biológicas. Os encontros 
ocorrem até o dia 11/11, sempre às quartas- 
-feiras, das 12h30min às 13h45min. As ativi-
dades são voltadas para estudantes, profes-
sores e graduados das áreas de biociências, 
saúde e letras. É necessário ter conhecimento 
em língua inglesa. Inscrições na Pró-Reitoria de 
Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações:  
3320-3680 ou e-mail proex@pucrs.br. O 
evento é uma parceria entre as Faculdades de 
Biociências e de Letras.

eSClAreCimentO
A exposição sobre o acervo de Moysés Vellinho no hall da Biblioteca Central foi adiada. A abertura ocorrerá em 5/10.

Semana Farroupilha na PUCRS
A PUCRS, de 8 a 25/9, vai proporcionar à co-

munidade acadêmica um espaço para se 
reunir em grupo, almoçar, jantar e tomar 

chimarrão, entre outras atividades que expres-
sam o tradicionalismo gaúcho. Será montado 
o piquete Querência Pastoral, ao lado do prédio 
17, que ficará disponível das 9h às 21h, nos dias 
úteis. Haverá exposição da cultura e tradição 
gaúcha, oficina de dança de salão, apresenta-
ções artísticas e o tradicional porco no rolete, 
carreteiro e churrasco. A Missa Crioula, no dia 
18/9, encerra a programação da Semana Farrou-
pilha. Agendamentos podem ser feitos no Centro 
de Pastoral e Solidariedade, pelo ramal 4027, que organiza todas as atividades. Confira a programação:

Foto: Arquivo PUCRS

AtiVidAde dAtA e HOráriO
Churrasco e carreteiro Reservar horário
Chimarrão Durante todo o dia
Missa Crioula Dia 18/9, às 18h30min, no piquete
Oficina de Dança de Salão Gaúcha Terças e quintas, das 12h30min às 13h;  

segundas, quartas e sextas, das 18h10min às 18h40min



diegO PintO e tOmáS SCHerrer (foto), bolsistas 
do Centro de Pesquisa em Tecnologias Wireless (CPTW), 
da Faculdade de Engenharia, conquistaram o primeiro prê-
mio no concurso da Microsoft – Dare to Dream Different. 
Em agosto, eles colaram grau em Engenharia de Controle 
e Automação e agora cursam o mestrado no Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica na PUCRS. No 
link www.ee.pucrs.br/~decastro/Santos&Scherrer/
microSynthiiv2.wmv está o vídeo feito pelos alunos para 
apresentar o projeto na última etapa do concurso.

O professor dos programas de pós-graduação da 
Faculdade de Direito ingO SArlet esteve em julho na 
Alemanha, onde realizou palestra sobre direitos sociais e 
dignidade humana na Universidade de Heidelberg. Tam-

Ofertas de estágios no Twitter
P ara estreitar o vínculo com os acadêmicos 

da PUCRS e empresas, a Central de Está-
gios Fijo (da Fundação Irmão José Otão), 

principal agente de integração de estágios não 
obrigatórios da Universidade, utiliza o Twitter 
para envio de mensagens e dicas que possam 
auxiliar alunos na conquista de uma vaga. Tam-
bém são divulgadas ofertas de estágio dentro 
da PUCRS e em mais de 1,5 mil empresas. O 
Twitter é um canal de comunicações rápidas, 
pelo qual quem tem interesse passa a receber 
informações a respeito de alguém ou determi-
nado assunto.

Alunos que fazem estágios desde o início do 
curso aumentam as chances de uma boa co-

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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bém proferiu a abertura do seminário promovido pela 
Cátedra de Direito Privado e Filosofia do Direito da 
Universidade de Augsburg, falando sobre as dimen-
sões da dignidade humana no estado constitucional.

Alunos da Faculdade de Medicina criaram a Liga 
da Videocirurgia com objetivo de ampliar conheci-
mentos sobre uma área que tem crescido dentro da 
profissão. A ideia é aprofundar informações a partir de 
atividades de ensino e pesquisa. As reuniões do grupo 
ocorrem cada dois meses e devem contar com a parti-
cipação de conferencistas de fora do Estado, segundo 
o chefe do Serviço de Cirurgia-Geral do Hospital São 
Lucas e coordenador da Liga da Videocirurgia, PlÍniO 
bAÚ. O resultado das novas tecnologias beneficia os 
pacientes com procedimentos menos traumáticos e 
um menor período de recuperação. 

O estudo Grey-scale and colour Doppler sono-
graphy in the evaluation of children with suspected 
bowel inflammation: correlation with colonoscopy 
and histological findings, desenvolvido no Hospital 
São Lucas, com a participação dos médicos mAtiAS 
ePiFÂniO, mAtteO bAldiSSerOttO, JOSÉ SPOli-
dOrO e AnA gAiger, recebeu o prêmio Ella Preiskel 
do The Royal College of Radiologists, da Inglaterra. A 
pesquisa foi tema do mestrado de Epifânio, no curso 
de pós-graduação em Pediatria e Saúde da Criança. 
O Royal College considerou que essa foi a pesquisa de 
maior relevância em Radiologia Pediátrica publicada 
em 2008.

Faleceu em 25 de agosto a professora 
dÉlCiA enriCOne, que atuou na Facul-
dade de Educação da PUCRS por mais de 
40 anos. Nascida em Porto Alegre dia 16 
de setembro de 1933, Délcia era mestre e 
doutora em Educação e Livre Docente com 
ênfase em Tecnologia Educacional pela 
Universidade, onde lecionava desde 1973. 
Foi assessora e coordenadora de Capaci-
tação e Avaliação na Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação por 16 anos.

A PUCRS será sede do 12.º Fórum 
Paulo Freire, em maio de 2010. A Facul-
dade de Educação mantém o Grupo de Es-
tudos sobre Paulo Freire, que está traba-
lhando para constituir a comissão local de 
coordenação do evento. A professora AnA 
lÚCiA SOUZA de FreitAS, da Educação, 
é a representante da Universidade na co-
missão interinstitucional do fórum.

  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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locação no mundo de trabalho, sendo muitos 
efetivados depois de alguns meses de expe-
riência. O acadêmico tem a oportunidade de 
confirmar a opção profissional, aplicar conhe-
cimentos teóricos no ambiente empresarial, 
aprender a operacionalizar métodos, técnicas 
e conceitos estudados em aula, desenvolver 
competências, qualificar seu currículo e criar 
uma rede de relacionamentos com profissio-
nais que poderão contribuir para seu sucesso 
no futuro. 

A Central de Estágios Fijo oferece cursos 
gratuitos de capacitação de estudantes, auxi-
liando-os na elaboração de currículos, na pre-
paração para enfrentar diferentes processos 

de seleção, no desenvolvimento de características 
necessárias visando a conquistarem a vaga dese-
jada. Os alunos são acompanhados durante todo o 
período de estágio.

Cadastros pelo www.fijo.org.br ou na Cen-
tral de Estágios Fijo, no térreo do prédio 15, e 
acessos pelo twitter.com/cefijo.

Foto: Arquivo PUCRS

Foto: Reprodução de vídeo
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Curso de Proficiência em leitura em língua inglesa. 
De 9/9 até 14/11. Ministrante: Simone Sarmento.  Horário: 
17h35min, nas segundas e quartas-feiras. Promoção: Fa-
culdade de Letras. *
Curso de língua Japonesa – nível 1. De 10/9 até 
14/1/2010. Horário: 19h30min, às segundas e quintas-
-feiras. Informações: 3320-3583. Promoção: Instituto de 
Cultura Japonesa. *
Fórum de gestão do Conhecimento da Faculdade de 
Administração, Contabilidade e economia (FACe). Dia 
10/9. Tema: Gestão do conhecimento organizacional. Ho-
rário: 18h30min. Local: auditório do 9.º andar do prédio 
50. Informações: 3320-3547. Promoção: FACE.

Seminário de Contabilidade. Dia 12/9. Tema: O proces-
so de migração do padrão contábil nacional para o IFRS. 
Horário: 9h. Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. In-
formações: 3320-3547. Promoção: FACE.

Curso áreas Verdes do Futuro: Aplicando Princípios de 
Sustentabilidade. De 11 até 12/9. Ministrantes: Mirian 
Morelli e Sonja de Castro. Horário: 14h, às sextas-feiras, 
e 8h30min, aos sábados. Promoção: Faculdade de Enge-
nharia. *
Curso de Crítica musical. De 12/9 até 3/10. Ministrante: 
Márcio Lontra Pinheiro. Horário: 10h, aos sábados. Promo-
ção: Faculdade de Comunicação Social. *
inscrições para a 2.ª edição das Olimpíadas da  
PUCrS. Até 13/9. Podem participar alunos, diplomados, 
funcionários e professores da Instituição. As modalidades 
serão futsal (masculino e feminino), futebol de campo 
(masc.), vôlei de areia 4x4 misto (masc. e fem.), judô 
(masc. e fem.) e tênis (masc.). Inscrições pelo site www.
pucrs.br/eventos/olimpiadas. Cada atleta deverá doar 1 kg 
de alimento não perecível e um agasalho. 

inscrições para o Credpuc. Até 15/9. O Programa de 
Crédito Educativo da PUCRS é destinado a alunos de gra-
duação de todos os níveis carentes de recursos financei-
ros, próprios ou familiares. Informações: Central de Aten-
dimento ao Aluno, no Setor de Créditos e Benefícios (térreo 
do prédio 15), pelo telefone 3320-3500, ramais 4627 ou 
8340. Inscrições: www.pucrs.br/beneficios.

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

Sobremesa musical. Com a Camerata da Orquestra 
Filarmônica da PUCRS. Horário: 13h. Local: átrio do pré-
dio 9. Informações: 3320-3582 e cultura-musical@ 
pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

Palestra no Ciclo de Conferências (r)evolução 
de darwin. Tema: Darwin no Brasil ou a seleção 
natural e a natureza tropical. Ministrante: Ildeu de 
Castro Moreira (UFRJ). Horário: 18h30min. Local: 
Anfiteatro do Museu de Ciências e Tecnologia (MCT). 
Informações: 3320-3521. Promoção: MCT.

3.º Colóquio internacional de Filosofia medieval 
da PUCrS. Até 4/9. Horário: 9h. Promoção: Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas. *
4.º relendo a literatura. Tema: Os Lusíadas, de 
Luis de Camões. Ministrantes: Ana Paula Charão e 
Anelise Greenland, integrantes do Grupo Cancio-
neiros Literários. Horário: 17h30min. Local: sala 
223 do prédio 8. Entrada franca. Inscrições e infor-
mações pelo e-mail relendoaliteratura@pucrs.br 
ou pelo fone 3320-3500, ramal 4615. Promoção: 
Centro de Referência para o Desenvolvimento da 
Linguagem da Faculdade de Letras.

Ciclo de Palestras de Ferramentas de Apoio a 
gerenciamento de Projetos. Tema: Ferramenta 
Módulo Risk Manager, sistema para Gestão de 
Riscos e Compliance. Ministrante: Carlos Affonso. 
Horário: 19h30min. Local: sala 207 do prédio 32. In-
formações e inscrições: 3319-1757 ou secretaria@
pmirs.org.br. Promoção: Faculdade de Informática 
em parceria com a Project Management Institute do 
Rio Grande do Sul (PMI) e a Módulo.

especialização em literatura brasileira – último 
dia de inscrições. Inscrições no site www.pucrs.br/
fale. Informações: 3320-3676. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Letras.

QUArtA-FeirA

QUintA-FeirA

diA 2 

Curso de desenho de imprensa. Até 26/9. Ho-
rário: 9h, aos sábados. Promoção: Famecos. *

SábAdOdiA 5 

1.º Fórum das Famílias maristas. Até 9/9. 
Tema: O papel dos pais na educação dos fi-
lhos. Horário: 18h30min. Local: teatro do prédio 
40. Entrada franca. Inscrições até 4/9 no site 
www.maristas.org.br. Informações: 0800-5411200. 
Promoção: Colégios Maristas de Porto Alegre e 
PUCRS.

terçA-FeirAdiA 8 

Feriado nacional – independência do brasil.

SegUndA-FeirAdiA 7 

diA 3 

 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.

“Cada um pensa em mudar a humanidade,  
mas ninguém pensa em mudar-se a si mesmo.”

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

Simulado da Feira das Profissões – últi-
mo dia de inscrições. Quem fizer a prova 
do Simulado terá desconto de 50% na ins-
crição para o Vestibular de Verão 2010. A 
Feira será nos dias 17, 18 e 19/9 e o Simu-
lado ocorre no último dia, às 10h. Inscrições 
no site www.pucrs.br/feiradasprofissoes. A 
Feira tem entrada franca. Local: Centro de 
Eventos. Informações: 3320-3708.

mostra Competitiva do 22.º Set Universitário 
– inscrições prorrogadas até 4/9. Alunos de 
cursos de Comunicação, Audiovisual e Cinema 
podem participar com trabalhos de atividades 
curriculares. O regulamento e a ficha de ins-
crição estão disponíveis no site www.pucrs.br/
famecos. O SET ocorre de 28 a 30/9. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4116. Promoção: Fa-
mecos.

SextA-FeirAdiA 4 


