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PUCRS e UCS oferecem 
doutorado em Administração

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) aprovou o primeiro curso de doutorado em Administração 
da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia (Face). 

Realizado na modalidade Associação de Instituições de Ensino Superior, 
é uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS). A linha de 
pesquisa do curso é Gestão da Inovação e Competitividade. As discipli-
nas obrigatórias (16 créditos) e optativas (mínimo de 20 créditos) serão 
divididas entre a PUCRS e a UCS. Com isso, os estudantes se deslocarão 
para assistir a aulas em Porto Alegre e em Caxias do Sul. Serão oferecidas 
quatro vagas para ingresso em cada uma. A parceria também prevê a 
internacionalização, possibilitando ao acadêmico fazer parte do curso no 
exterior, no doutorado sanduíche. A previsão é que as atividades iniciem no 
primeiro semestre de 2010. Informações: 3320-3524 ou man@pucrs.br.
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Maffesoli recebe título de Honoris Causa
No dia 3/11 o sociólogo francês Michel 

Maffesoli receberá da PUCRS o título de 
Doutor Honoris Causa. Maffesoli é professor 

da Universidade de Sorbonne (Paris), e é conside-
rado um dos pensadores mais influentes da França 
atual. Sua especialidade é a análise do quotidiano 
e da pós-modernidade. A homenagem será rea-

lizada no auditório do prédio 9, às 10h30min. Na 
mesma data inicia o Seminário Internacional da 
Comunicação, debatendo as transformações que 
as tecnologias da comunicação provocam na cul-
tura e na sociedade contemporânea. Na abertura, 
dia 3/11, às 19h, Maffesoli falará sobre Auguste 
Comte, pensador da pós-modernidade: o Grande 

Ser e a cibercultura. As conferências serão reali-
zadas no teatro do prédio 40 e as apresentações de 
trabalhos nas salas do prédio 7. O evento ocorre até 
5/11. Promoção: Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social/Famecos e Universidade René 
Descartes Paris V/CEAQ. Informações: www.pucrs.
br/famecos/pos/seminariointernacional.

Letras homenageia Camilo José Cela

No dia 28/10 a Faculdade de Letras 
lança o livro Viagem ao Brasil – O 

Nobel Camilo José Cela na PUCRS. 
A obra, organizada pelas professoras 
Maria Eunice Moreira e Sissa Jacoby 
e publicada pela Edipucrs, é bilíngue 
(português/espanhol) e trata-se de 
uma compilação das conferências rea-
lizadas pelo escritor espanhol quando 
esteve na PUCRS. Cela, falecido em 
2002, foi o primeiro escritor espanhol 
a ganhar o Prêmio Nobel 
de Literatura (1989). O 
evento ocorre às 17h, na 
sala 305 do prédio 8. Na 
ocasião será descerrada 
a placa a Camilo José 
Cela comemorativa dos 15 
anos da concessão do títu-
lo de Doutor Honoris Cau-
sa (na foto (E) com o então 
Reitor, Norberto Rauch) 
pela PUCRS (1995-2010) 
e dos 20 anos do Prêmio 
Nobel de Literatura.

Salão integra ensino, pesquisa e extensão

A PUCRS Campus Uruguaiana, a Unipampa e a Universidade de la 
Cuenca Del Plata (Argentina) realizam, de 3 a 6/11, o 1.º Salão Inter-

nacional Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão. O evento, que ocorre 
em Uruguaiana, tem como tema Ciência & Tecnologia e reúne quatro 
salões num só: Salão de Ensino, de Iniciação Científica, de Extensão e 
Mostra Científica. O objetivo é ampliar, consolidar e disseminar as ativida-
des acadêmicas em diferentes áreas do conhecimento, desenvolvidas por 
acadêmicos, pesquisadores e professores além de fortalecer a cooperação 
acadêmica no Mercosul. Paralelamente ao evento serão realizados mini-
cursos nas mais diversas áreas. Informações: www.pucrs.campus2.br/
eventos/sic2009.

Participe da Avaliação 
de Disciplinas

Alunos e professores podem participar, de forma anônima e volun-
tária, da Avaliação de Disciplinas de Graduação, realizada a cada 
semestre. A novidade desta edição é a inclusão de um instrumento 

próprio para a avaliação de disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso 
(em alguns cursos), a eliminação do pop-up ao acessar os instrumentos 
de avaliação e a disponibilização dos instrumentos para professores no 
site de Avaliação Institucional. São 13 questões para professores e 14 
para alunos. No específico de TCC são 12 para professores e 14 para alu-
nos. O prazo para respostas encerra-se em 15/12. Considerada uma das 
modalidades de autoavaliação institucional, a atividade é realizada pela 
Pró-Reitoria de Graduação. Veja no quadro onde podem ser respondidas 
as perguntas dos instrumentos de avaliação:

Alunos: Central de Alunos, no site www.pucrs.br, em Informações 
acadêmico-financeiras
Professores: No site www.pucrs.br/autoavaliacao 
Campus uruguaiana: Acesso por meio do banner da Avaliação na capa 
do site www.pucrs.campus2.br
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Presidência do 
Foprop Nacional
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Gradua-

ção, Jorge Audy, conclui em novembro 
suas atividades à frente da Presidência 

do Fórum de Pró-reitores de Pesquisa e 
Pós-Graduação das Instituições de ensino 
Superior brasileiras (Foprop), após ter sido 
eleito para a gestão 2008/2009. Nesse perío-
do, em conjunto com sua equipe de diretoria, 
representou a comunidade de pesquisa e pós-
graduação das instituições de ensino superior 
brasileiras na discussão e formulação de 
políticas públicas na área de Educação Supe-
rior no País, em especial junto aos Ministérios 
de Educação e de Ciência e Tecnologia. Essa 
foi a primeira vez que um docente da PUCRS 
presidiu nacionalmente um dos Fóruns aca-
dêmicos de Educação Superior no país, sendo 
uma atividade vinculada ao princípio de gestão 
relacionamento com a sociedade.
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Projeto Rondon

Encerram-se no dia 28/10 as inscrições 
para o Projeto Rondon Nacional – Ope-
ração Centro-Nordeste. Promovido pelo 

governo federal, reúne estudantes universitá-
rios para realizar atividades sociais pelo País. 
No ano passado, a equipe da PUCRS foi para 
a cidade de Colares, no Pará (diferentemente 
do que foi informado na edição passada). 
No dia 29/10, às 19h30min, no auditório do 

prédio 11, haverá uma reunião para apre-
sentar o projeto, seu desenvolvimento e 
cronograma do processo seletivo. Professores 
também podem participar como supervisores. 
Informações: www.pucrs.br/proex/codes 
ou 3353-4065. O Projeto está vinculado à 
Coordenadoria do Desenvolvimento Social e é 
realizado pelo Núcleo de Extensão Comunitá-
ria da PUCRS.

Seminário Hélice Tríplice

Estão abertas as inscrições para o Semi-
nário Hélice Tríplice na América Latina: 
conhecimento para a inovação, que 

ocorrerá de 11 a 13/11 na PUCRS. O objetivo 
principal é discutir a interação universidade-
indústria-governo (hélice tríplice), a partir 
de uma perspectiva latinoamericana, como 

alternativa para enfrentar os problemas ge-
rados pela crise mundial. A palestra inaugural 
será com o professor Henry Etzkowitz, da 
Universidade de Stanford (EUA), e presidente 
da Associação Hélice Tríplice. Informações 
e  inscr ições:  www.pucrs.br/eventos/
helicetriplice.

Tratamentos faciais e corporais

O Centro de Reabilitação oferece novos 
serviços na área de dermatologia 
funcional. Dentre eles a massagem 

relaxante, peeling, revitalização facial e tra-
tamento para redução de medidas. Também 
são oferecidos limpeza de pele, tratamento 

para o controle de acne, drenagem linfática 
corporal e tratamento para celulite, entre 
outros. Informações: 3320-3596 ou www.
pucrs.br/reabilitacao. O Centro está lo-
calizado no prédio 84 (fundos do Parque 
Esportivo).

P R I N C Í P I O S 
D E  G E S T ã O

Destaques UNITV
No dia 29/10, durante o tradicional jantar de 

aniversário da UNITV – Canal Universitário de Porto 
Alegre, serão entregues os Destaques UNITV – 2009, 
premiando projetos e realizações expressivas nas áre-
as social, cultural e científica, bem como distinguindo 
a atuação marcante de pessoas e instituições. Entre 
os agraciados estão três representantes da PUCRS: 
o professor Helder Gordim da Silveira (Departamento 
de História), o escritor Luiz Antônio de Assis brasil e 
a biblioteca Central Irmão José Otão. A Universidade 
também receberá homenagem especial pela notável 
contribuição ao desenvolvimento rio-grandense, em 
seis décadas de expressivo trabalho, nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão universitária. O evento 
ocorre no Restaurante Panorama, às 20h.

Filosofia
O Programa de Pós-Graduação em Filosofia pro-

move, nos dias 3 e 4/11, o evento Metafísica e epis-
temologia, com a participação dos professores Fred 
Adams, da Universidade de Delaware (EUA) e Gary 
Fuller da Universidade Central de Michigan (EUA).  As 
palestras serão realizadas em inglês. O evento ocorre 
no auditório do 9.º andar do prédio 50, das 14h às 
18h. Informações e inscrições mediante a doação de 
um brinquedo novo: 3320-3554 ou filosofia-pg@
pucrs.br.

Feira do Livro

A Editora Uni-
versitária da 
PUCRS (Edi-

pucrs) marcará 
presença na 55.ª 
Feira do Livro de 
Porto Alegre, que 
ocorre de 30/10 
a 15/11. Durante 
esse período, a 
Editora oferece-
rá descontos de 
30% em todas as 
suas obras além 
de ofertas espe-
ciais em alguns livros. O desconto também será oferecido na Livraria da Edipucrs (prédio 41) nesse 
período. A Edipucrs estará na banca 26, na Rua dos Andradas (veja no mapa). 27 obras serão au-
tografadas durante o evento. A Feira ocorre na Praça da Alfândega, das 12h30min às 21h. O Museu 
de Ciências e Tecnologia participa da Feira com a exposição interativa Trilha da Leitura e inúmeros 
experimentos interativos no Cais do Porto.



Os alunos renATA FerreIrA, LenIrA Sen-
nA, rAFAeL SCHmITT e TATIAne ermeL (foto) 
estão em missão na Argentina por três meses 
participando do projeto de cooperação acadê-
mica entre o Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE) da Faculdade de Educação e o 
Programa de Doutorado em Ciências da Educação 
da Universidade Nacional de La Plata. O coor-
denador do PPGE, professor mArCoS vILLeLA 
PereIrA, esteve lá ministrando seminário e con-
solidando vínculo com grupos de pesquisa locais.

Enade pode ser decisivo 
no mercado de trabalho
O Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade) integra o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, do MEC. A participação é obrigatória 
a alunos que se enquadram nos requisitos do 
Ministério. As notas do curso no Enade são 
utilizadas como critério para a concessão de 
recursos do Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior (Fies) e de bolsas do 
Programa Universidade para Todos (ProUni), 
além de cada vez mais serem utilizadas como 
parâmetros de empregabilidade. A partir deste 
ano, a PUCRS promove a concessão de bolsas 
de pós-graduação lato sensu para os alunos 
melhor colocados de cada grupo de cursos. A 
prova será em 8/11, às 13h. Nesse dia o aluno 
deverá entregar preenchido o questionário que 
recebeu em casa sobre aspectos socioeconô-
micos, trajetória acadêmica e a Universidade.

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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Os integrantes da Administração Superior da Uni-
versidade participaram do 1.º Encontro Nacional das 
Instituições Maristas de Ensino Superior, realizado 
em Curitiba pela União Marista do brasil. O objetivo 
foi fortalecer a unidade e os laços interinstitucionais 
e propor linhas de cooperação entre as instituições 
de ensino superior maristas, em nível nacional e 
internacional. Em outubro de 2010, o 4.º Encontro do 
Conselho de Reitores e Representantes da Rede Ma-
rista Internacional de Instituições de Ensino Superior 
será sediado na PUCRS.

Ir. ALbIno TrevISAn recebeu do governo do 
Estado o título de Educador Emérito, por serviços pres-
tados na rede estadual de ensino. Ele representa a 28.ª 
Coordenadoria Regional de Educação, atuando no Ins-
tituto Marista Graças, e é o responsável pela Casa São 
José, em Viamão. A medalha premiou cinco membros 
do magistério gaúcho que se destacaram por ações re-
levantes à causa da educação e com mais de 20 anos 
de serviço efetivo. Os homenageados foram escolhi-
dos por uma comissão formada por representantes  
da Secretaria da Educação, de pais de alunos, con-
selhos, federações e sindicatos da área educacional.

  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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As secretarias da Fa-
culdade de Informática 
estão participando, desde 
agosto, do programa HP 
Power to Change (https://
h30470.www3.hp.com/pt/), cuja ideia é lembrar 
aos usuários que devem desligar os computadores 
no final do expediente de trabalho. O benefício do 
programa está em criar uma consciência, também 
em suas residências, e contribuir para um mundo 
melhor. Em dois meses de funcionamento, o equi-
valente a 7,8 carros foram retirados das ruas. Esse 
número equivale à redução de cerca de 117 kg de 
emissões de carbono.

O Serviço de Atendimento e Pesquisa em 
Psicologia da Faculdade de Psicologia e o Instituto 
de Toxicologia receberam certificados de reconheci-
mento, emitido pela Assembleia Legislativa do RS, 
em agradecimento às importantes contribuições 
para a formulação de uma Política de Estado de 
Prevenção e Combate às Drogas. A distinção ocor-
reu durante o Seminário da Comissão Especial de 
Prevenção às Drogas da Assembleia, em outubro.

Por Que FAzer o exAme?
 Propicia prestígio acadêmico, podendo ser 

decisivo na disputa por uma vaga no mercado;
 Permite comparar o desempenho individual 

com o de milhares de colegas da mesma área no 
Estado, na região e no País;

 Pode ser um diferencial para ingresso num 
curso de pós-graduação e, na PUCRS, pode signifi-
car a gratuidade do mesmo. 

Quem PArTICIPA?
A partir dessa edição todos os estudantes 

ingressantes que tenham feito entre 7% e 22% da 
carga horária mínima do currículo e concluintes que 
tenham frequentado pelo menos 80% da graduação. 
Os cursos da PUCRS que serão avaliados em 2009 
são Administração, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Comunicação Social, Direito, Psicolo-
gia, Secretariado Executivo e Turismo.

Como é A ProvA?
É composta por 40 questões, com dez de 

formação geral e 30 de formação específica. 
As duas partes têm perguntas discursivas e 
de múltipla escolha.

mAIS InFormAçõeS
www.pucrs.br/autoavaliacao/enade

LAnçAmenTo
A Pró-Reitoria de Graduação e a Edi-

pucrs lançam o e-book Enade Comentado 
2006: Direito, segundo volume da Coleção 
Enade Comentado, de Elton Somensi de 
Oliveira e Elias Grossmann (organizado-
res) – www.pucrs.br/edipucrs/enade/
direito2006.pdf.

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Griszka Niewiadomski/stock.XCHNG
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proexsecretaria@pucrs.br.

Ciclo de Palestras o Pensamento Francês e a Cultura 
brasileira.  Imagens da França no romance brasileiro, com 
Pierre Rivas; Nancy Huston: uma autora entre dois mundos 
(França e Canadá), com Núbia J. Hanciau. Mediador: Zilá 
bernd. Horário: 14h. Local: 55.ª Feira do Livro de Porto Ale-
gre. Informações: 3320-3676. Promoção: PUCRS, UFRGS, 
Unilasalle e Câmara do Livro.

1.º Curso de extensão Jovem Pesquisador: a formação 
científica do profissional na área da saúde. Entre os dias 
4, 5, 11 e 12/11. Temas: desenvolvimento do pensamento 
científico, metodologia de pesquisa, leitura crítica e redação 
de artigos, aspectos éticos em pesquisa e apresentação 
em eventos científicos, entre outros. Horário: quartas e  
quintas-feiras, às 19h. Promoção: Instituto de Pesquisas 
biomédicas. *
Curso de Águas oceânicas e Paisagens Climatobotâni-
cas. De 5 até 28/11. Ministrante: Roselane Zordan Costella. 
Horário: 19h30min, nas quintas-feiras e 8h aos sábados. 
Promoção: Faculdade de biociências. *
Ciclo de Palestras Ferramentas de Apoio a Gerenciamen-
to de Projetos. Dia 5/11. Tema: Ferramenta Artemis. Minis-
trante: Miguel Koren O’brien de Lacy. Horário: 19h30min. 
Local: sala 517 do prédio 32. Inscrições e Informações: 
3319-1757 e secretaria@pmirs.org.br. Promoção: Facul-
dade de Informática em parceria com PMI/RS e Konsultex.

Curso de extensão A Dieta de Darwin. Dia 9/11. Ministran-
tes: Juliana Machado Severo e Raquel da Luz Dias. Horário: 
19h30min, na segunda-feira. Local: Prédio 41. Promoção: 
Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia e Museu 
de Ciências e Tecnologia. *
Semana Acadêmica da Faculdade de Serviço Social. 
De 9 até 11/11. A programação inclui mesas de discussão, 
debates, oficinas e apresentação de trabalhos dos acadêmi-
cos. Inscrições gratuitas podem ser feitas no dia do evento. 
Local: auditório do prédio 15. Informações: 3320-3546 ra-
mal 7675 e coord.fss@pucrs.br. Promoção: Diretório Aca-
dêmico da Faculdade de Serviço Social.

2.º Simpósio nacional de radiofarmácia. De 20 até 
22/11. Horário: na sexta-feira, às 18h, no sábado e domingo, 
às 9h. Promoção: Faculdade de Farmácia. *

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

Sobremesa musical. Com o Quinteto de Cordas 
da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Homenagem 
ao 8.º Seminário Internacional de Literatura. Ho-
rário: 13h. Local: átrio do prédio 9. Informações:  
3320-3582 e cultura-musical@pucrs.br. Promo-
ção: Instituto de Cultura Musical.

8.º Seminário Internacional de História da 
Literatura. Até 29/10. O evento conta com re-
nomados pesquisadores, como Mary Del Priore 
(USP/PUC-Rio), Zulma Palermo (Argentina), Ana 
Pizarro (Chile), bernard Andrès (Canadá). A con-
ferência de encerramento será com Laurentino 
Gomes, autor do bestseller 1808. Horário: a partir 
de 9h. Local: auditório do prédio 9. Informações: 
www.pucrs.br/eventos/historiadaliteratura e  
3320-3680. Promoção: Programa de Pós- 
-Gradua ção em Letras.

3.º mercado de Capitais em vídeo – Filme co-
mentado. Filme: Boiler Room – Meu 1.º Milhão, 
direção de ben Younger. Ministrante: bernardo Fon-
seca Nunes. Horário: 18h. Local: sala 705 do prédio 
50. Inscrições gratuitas no site www.labmec.com.
br. Informações: 3384-4449 ou e-mail contato@
labmec.com.br. Promoção: Labmec.

Sarau dos novos. Tema: Namoro entre Livros, 
com o autor Lúcio boechat. Horário: 18h. Local: 
sala 305 do prédio 8. Entrada franca. Informa-
ções:3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho – Sipat. Até 30/10. No período da ma-
nhã e da tarde acontecem palestras sobre diversos 
temas. A programação foi encaminhada para as 
unidades acadêmicas. Informações: 3320-3500 ra-
mal 4994, com Daniela Ortácio. A Sipat é integrada 
pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa) do Campus Central, Divisão de Obras, Gráfica 
Epecê, Colégio Champagnat, Dell e Tlantic. Voltada 
para funcionários.

QuArTA-FeIrADIA 28 

Conversando com Diplomados da Fa-
culdade de Farmácia. Tema: Gestão em 
Farmácia – Um aliado do Farmacêutico. 
Ministrante: José Vicente de Souza (Santé 
Pharma). Horário: 19h30min. Local: sala 
404 do prédio 12. Informações: 3353-4601. 
Promoção: Faculdade de Farmácia.

QuInTA-FeIrADIA 29 

SeminaPaper. Tema: MarkInGS: uma fer-
ramenta para solução de modelos Mar-
kovianos. Ministrante: Israel berbigier. 
Horário: 14h30min. Local: auditório 207 
do prédio 32. Entrada franca. Informações: 
3320-3558 ramal 8701 ou www.inf.pucrs.
br/~petinf. Promoção: PET-Inf.

Ciclo de Palestras da Filosofia. Tema: 
Dialética e Evolução. Ministrante: Eduardo 
Luft. Horário: 14h. Local: auditório do prédio 
5. A entrada é mediante a doação de 2 kg 
de alimentos não perecíveis. Inscrições pelo 
e-mail filosofia-pg@pucrs.br. Informações: 
3320-3554. Promoção: Faculdade de Filo-
sofia e Ciências Humanas.

SexTA-FeIrADIA 30 

Curso de Futebol Total – Treinamento es-
pecializado de Futebol. Até 26/11/2010. 
Ministrante: Daniel Kruse. Horário: terças-
-feiras, às 21h. Promoção: Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Desporto. *

TerçA-FeIrADIA 3 

Feriado – Finados.

SeGunDA-FeIrADIA 2 

 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.

“espalhar as boas sementes, esta é a nossa missão.”
Albert Schweitzer

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