
Nos dias 12 e 13/12 a PUCRS realiza seu 
Vestibular de Verão 2010. São oferecidas 
55 opções de cursos distribuídas em 3.728 

vagas, disputadas por mais de 8 mil candidatos. 
As provas serão das 16h às 20h. Além da redação, 

eles deverão responder a dez questões objetivas 
de cada disciplina. O primeiro colocado de cada 
curso terá direito à bolsa integral de estudos, vá-
lida para todo o período da graduação. A novidade 
nesse concurso são três novos cursos de gradua-

ção: o bacharelado em Matemática Empresarial e 
os cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de 
Turismo e em Hotelaria. Pais e acompanhantes dos 
vestibulandos podem participar do Projeto Acalan-
to. Confira no quadro.

Neste domingo, 13/12, o Coral e a Orquestra Filarmônica da 
PUCRS realizam o tradicional Concerto de Natal, integrando os 
Concertos Comunitários Zaffari. O evento, que ocorre a partir 

das 20h no Parque Moinhos de Vento (Parcão), junto às quadras 
esportivas, contará com a participação do Ballet Concerto (foto) e dos 
solistas Adriana de Almeida, Flavio Leite e Pedro Spohr, sob a regên-
cia do maestro Frederico Gerling Junior. Serão executadas obras de 
Verdi, Rossini, Ariel Ramirez, Luiz Coronel, Pablo Luna, Andrew Lloyd 
Webber, além de músicas natalinas. A entrada é franca.
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Fim de semana de Vestibular

PUCrS e Ibm capacitam estudantes
A partir de 2010 os alunos da PUCRS poderão participar do IBM Smart 

Professional, projeto de certificação da IBM e seus parceiros para a qua-
lificação de mão-de-obra e capacitação de profissionais. No dia 15/12, às 
15h30min, será assinado um convênio entre a Universidade e a empresa, no 
Salão Nobre da Reitoria. Estarão presentes o Reitor, Joaquim Clotet, o diretor 
da Faculdade de Informática, Avelino Zorzo, o gerente da IBM Brasil, Ricardo 
Mansano, entre outras autoridades. A parceria irá colaborar para a formação 
tecnológica dos estudantes, prática exigida pelo mercado de Tecnologia da 
Informação (TI). O programa da IBM é estruturado em ciclos de certificação 
com duração média de três meses cada um. A meta da IBM e da PUCRS é 
certificar pessoas em tecnologias diversas, principalmente nas linhas de 
produtos Information Management, Rational, Lotus, WebSphere e Tivoli.

Participe da Avaliação institucional
Começa nesta quarta-feira, 9/12, mais uma etapa da Autoavaliação Ins-

titucional no Campus Central: Avaliação de Infraestrutura, Comunicação 
e Atenção ao Corpo Discente, Docente e Técnico-Administrativo. Confira no 
quadro como participar:

Professores e técnicos administrativos: pelo site www.pucrs.br/autoavaliacao
Alunos de graduação: pelo site www.pucrs.br, na Central de Alunos, em Informações 
Acadêmico-Financeiras (Graduação) 
Alunos de pós-graduação: pelo site www.pucrs.br, na Central de Alunos, em Informa-
ções Acadêmico-Financeiras (Pós-Graduação)

Centro de Convivência (saguão do prédio 9, das 13h às 20h):
 Estandes de Informações sobre Créditos e Benefícios; do Setor 
Financeiro; do Projeto Diplomados; do Centro de Atenção Psicos-
social 

 Orientações sobre postura e tensões musculares: Sábado e do-
mingo das 15h às 18h 

 Verificação de pressão arterial: Sábado e domingo das 15h às 18h 
 Conheça o Campus: Visita Guiada
 Oficina de Dobraduras: Sábado e domingo das 16h às 18h 
 Oficina de Sucos: Sábado, às 16h, no Laboratório de Nutrição, 
prédio 41

 Oficina de Temperos: Domingo, às 16h, no Laboratório de Nutrição, 
prédio 41

 Jogos Matemáticos: Sábado e domingo

ATIVIDADeS Do ProJeTo ACALANTo 
Sala de Internet: Laboratório de Informáti-
ca, prédio 9 
Griffe-PUCrS (saguão do prédio 11)
Farmácia Universitária (prédio 12)
matinê no Vestibular (auditório do prédio 
9, às 16h): Sábado – Filme The Corpora-
tion; Domingo – Documentário História das 
coisas
estande PUCrS (entre os prédios 5 e 16, 
das 13h às 20h): Cursos Pré-Vestibulares e 
Imprensa
missa: Sábado e domingo, na Igreja Cristo 
Mestre, às 16h30min
Núcleo Vida Urgente (saguão do prédio 8)

Fotos: Arquivo PUCRS



  A N O T E

Capacitação 
Docente

A Capacitação Docente na PUCRS é um 
conjunto de ações com caráter coletivo, 
que envolve as Faculdades e atende 

aos princípios de gestão da Universidade, em 
especial ao de Qualidade com Sustentabili-
dade, e às demandas da formação pessoal e 
profissional docentes. Suas principais ações 
são o desenvolvimento da proposta educativa 
marista, levando em consideração as relações 
humanas, o cuidado com o meio ambiente e a 
responsabilidade social, bem como estimular 
o relacionamento entre professores, a fim de 
melhorar sua qualidade de vida, com reper-
cussões na formação do aluno. A capacitação 
tem como base metodológica a reflexão sobre a 
prática, e concretiza-se por meio dos Seminá-
rios de Capacitação Docente e do Programa de 
Qualificação da Gestão da Aula de Graduação. 
A próxima edição ocorre no dia 5/1 de 2010.
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Prêmio Jovem Cientista
Estão abertas as inscrições para o 24.º 

Prêmio Jovem Cientista, cujo tema desta 
edição é Energia e meio ambiente – so-

luções para o futuro. Nas categorias Graduado 
e Estudante de Ensino Superior os tópicos para 
os trabalhos são: Fontes alternativas de energias 
não poluentes; Exploração racional de recursos 
energéticos; Impacto socioambiental da geração 
de energia hidrelétrica e da produção de bio-
combustíveis; Controle da emissão de poluentes 

e efeito estufa no setor energético; Edificações 
inteligentes; Eficiência das diferentes fontes de 
energia; Uso de sistemas isolados para geração 
de energia elétrica; Ampliação e eficiência do 
uso de fontes renováveis de energia; Produção 
sustentável de biodiesel; Tecnologias energéti-
cas apropriadas a pequenos produtores rurais; e 
Impactos da geração de energia sobre os recur-
sos biológicos e a biodiversidade. Informações e 
inscrições: www.jovemcientista.cnpq.br.

Espaço de escuta e atenção
No Centro de Atenção Psicossocial (CAP) 

uma equipe multidisciplinar atende a 
alunos e professores que enfrentam pro-

blemas com questões familiares, profissionais, 
sociais e afetivas que, muitas vezes, interferem 
na vida acadêmica. São feitos aconselhamentos 
e encaminhamentos, quando necessário. Inte-

ressados podem procurar o CAP, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 21h, no 4.º andar do prédio 
17 (Colégio Marista Champagnat). As atividades 
seguem até o dia 22/1 e serão retomadas na últi-
ma semana de fevereiro. O Centro está vinculado 
à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Infor-
mações: cap.prac@pucrs.br ou 3320-3703.

Entrega de presentes
No dia 17/12, no teatro do prédio 40, será feita a entrega dos presentes de Natal aos técnicos 

administrativos da Universidade. A retirada da lembrança pode ser feita das 9h às 19h, 
mediante a apresentação do convite individual entregue nas unidades e o crachá funcional.

P R I N C Í P I O S 
D E  G E S T ã O

Promoção na 
Livraria Edipucrs

Até o dia 25/12 a Livraria Edipucrs oferece pro-
moção especial de Natal com o slogan Neste Natal 
presenteie conhecimento, dê livros a quem você 
gosta. A cada compra acima de R$ 30 a pessoa ganha 
um bloco ecológico; acima de R$ 60, um caderno eco-
lógico e compras acima de R$ 90 uma ecobag modelo 
B. Também podem ser adquiridos vales-presente nos 
valores de R$ 15, R$ 25 e R$ 50. A Livraria está loca-
lizada no prédio 41. Informações: 3320-3906.

Filosofia
O Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

promove, no dia 14/12, palestras com professores da 
Universidade de Seattle, todas em inglês. Na ocasião, 
o professor Jason Wirth falará sobre Kitsch como 
mal essencial: sobre Kundera e Broch, enquanto o 
tema da palestra da professora Elizabeth Sikes será 
A tarefa evolucionária do poeta. O evento ocorre a 
partir das 14h no auditório do 9.º andar do prédio 50. 
Inscrições e informações: filosofia-pg@pucrs.br ou 
3320-3554. São aceitas doações de brinquedos no-
vos para as crianças carentes amparadas pelo Centro 
de Pastoral e Solidariedade.

Avaliação de Disciplinas - últimos dias
Alunos e professores têm até o dia 15/12 para participar da Avaliação de Disciplinas de Gra-

duação. A atividade, realizada a cada semestre pela Pró-Reitoria de Graduação, é considerada 
uma das modalidades de autoavaliação institucional. Saiba como participar:

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

Férias e festas saudáveis
O Programa PUCRS Saudável convida a 

comunidade acadêmica para o encer-
ramento do semestre com um encontro 

que abordará uma temática especial de fim de 
ano: Férias e festas: passe por elas de forma 
saudável, com dicas nutricionais. A atividade 
ocorre no dia 15/12, das 12h às 13h, no Labora-
tório de Ciência e Arte dos Alimentos (prédio 41, 
térreo). A entrada é franca. Informações: pucrs.
saudavel@pucrs.br ou 3353-4357.

Foto: Stella Levi/stock.XCHNG



Dando continuidade ao projeto Pais na Universi-
dade, a direção da Faculdade de Odontologia recepcio-
nou os pais dos formandos de 2009. Houve apresen-
tação de vídeos, palestras e visita aos ambulatórios, 
onde os pais se encontraram com seus filhos. Todos 
foram convidados para um almoço no Restaurante 
Panorama, patrocinado por empresas da indústria de 
equipamentos odontológicos. A Faculdade também 
promoveu mais uma edição do projeto Aproximação 
com o Corpo Docente com um jantar de confrater-
nização, por adesão, reunindo seus professores. O 
encontro realiza-se sempre ao final de cada semestre.

O pesquisador do Centro de Excelência em 
Pesquisa sobre Armazenamento de Carbono (Cepac) 
roDrIGo SebASTIAN IGLeSIAS estará na Confe-
rência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP15), 

Turismo nos arredores de Porto Alegre
roTA DAS eSPeCIArIAS

A Rota das Especiarias (foto) está loca-
lizada no Espigão, em Viamão. A produção 
orgânica de hortifrutigranjeiros, a diversidade 
produtiva como cogumelos, chinchila, cavalos, 
ervas medicinais e chás, somada às inúme-
ras atrações de lazer e animação existentes, 
afirmam a potencialidade da região para o 
desenvolvimento do turismo. O projeto de de-
senvolvimento sustentável do turismo, condu-
zido pelos cursos de Turismo e de Hotelaria da 
FACE/PUCRS, tem como sujeitos a comunidade 
local, empresários, poder público e instituições 
viamonenses, e professores e técnicos admi-
nistrativos do Campus de Porto Alegre e Via-
mão. Os itinerários contam com a participação 
de algumas propriedades abertas à visitação 

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

em Copenhague, na Dinamarca. Participa 
de 12 a 18/12 como convidado do Centro 
Internacional para Avaliação de Performance 
do Armazenamento Geológico de CO2 (IPAC-
CO2). Além de acompanhar a conferência, 
divulgará os trabalhos e pesquisas realizados 
na Universidade e no País na área de arma-
zenamento de carbono. O evento, que iniciou 
em 7/12, debaterá o futuro da luta contra o 
aquecimento global, com a presença de cen-
tenas de presidentes e primeiros-ministros e 
milhares de participantes.

O professor e jornalista CArLoS ALber-
To CArVALHo, coordenador do Setor de Tele-
visão da PUCRS, foi reeleito para a presidência 
do Conselho Gestor da UNITV, canal que reúne 
quatro Instituições de Ensino Superior da 
capital gaúcha (PUCRS, UFRGS, UFCSPA e 
UNIRITTER). A emissora, que tem o compro-
misso de veicular programações voltadas à 
educação, à cultura, à informação e à pres-
tação de serviço público, transmite pelo canal 
15 da Net e também pode ser acessada online 
no site www.unitv.tv.br. Carvalho é presidente 
da UNITV desde a sua fundação, há 11 anos, 
e continuará dirigindo o canal universitário de 
Porto Alegre até dezembro de 2012.

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

  S U P E R D I C A S

Excelência no 
ensino e pesquisa: 
os desafios e as es-
tratégias da PUC-Rio foi o tema da última palestra do 
ciclo de seminários sobre o Planejamento Estratégico 
Institucional no período de 2011-2016. O vice-reitor 
Acadêmico da PUC-Rio, José Ricardo Bergmann (foto), 
compartilhou experiências sobre os desafios e estra-
tégias daquela universidade na busca da excelência 
em ensino e pesquisa. A atividade foi transmitida pela 
internet e contou com a presença de integrantes da 
Reitoria, diretores, coordenadores e professores das 
unidades acadêmicas.

O Observatório de Bioética e Direito da cátedra 
Unesco de Bioética da Universidade de Barcelona está 
lançando o livro Sobre la Dignidad y los Principios: 
Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética 
y Derechos Humanos. A obra é comemorativa aos 
dez anos do Observatório e aos 15 de criação do 
Mestrado de Bioética e Direito daquela universidade. 
O Reitor da PUCRS, JoAQUIm CLoTeT, a diretora do 
Instituto de Bioética, JUSSArA LoCH, e o professor 
da Faculdade de Direito GAbrIeL CHITTÓ GAUer são 
autores do capítulo Bioética, dignidade humana e 
vulnerabilidade: a declaração universal de bioética e 
direitos humanos da Unesco desde uma perspectiva 
latino-americana.

e mais 19 que fornecem matéria-prima para as 
refeições ou produtos para exposição e comerciali-
zação. Os roteiros experimentais, além de motivar 
a comunidade local, avaliam a qualidade dos 
produtos e serviços turísticos. Informações: http://
destinareturismo.wordpress.com/2009/01/06/
rota-das-especiarias e 3045-1913.

CAmINHoS rUrAIS
O roteiro permite vivenciar o cotidiano dos agri-

cultores, colher fruta no pé, apreciar a paisagem e 
degustar produtos coloniais. Alguns dos locais são 
o Sítio do Mato, Orquidário Rincão, Sítio Encantado, 
Cabanha Figueira, Quiosque do Kiko, Sítio Esotérico 
Aura Mística, Atelier Luisaço, Cabanha La Paloma 
e La Pipa Nostra. Informações: 3241-0658 e 
3319-4133 e www.caminhosrurais.tur.br.

PArQUe De ITAPUã
Itapuã, em Viamão, está numa região de 

rara beleza natural, com espécies de fauna e 
flora ameaçadas de extinção, entre o Guaíba 
e a Laguna dos Patos. Essa região foi palco 
de combates durante a Revolução Farroupilha. 
Na tentativa de impedir a passagem de navios 
imperiais vindos do Rio de Janeiro, os farrapos 
construíram fortes nos morros de Itapuã e 
Fortaleza. É possível agendar trilhas pelo Par-
que Estadual de Itapuã. Dúvidas: 3494-8082 
e 3288-8109 e www.sema.rs.gov.br/sema/
html/bioconh5.htm.
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Foto: Arquivo PUCRS
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proexsecretaria@pucrs.br.

Contos de Natal. Dia 17/12. O grupo de contadores de história Fio da Palavra vai con-
tar e encenar contos com temáticas natalinas. Horário: 18h. Local: arena do Celin, 2.º 
andar do prédio 8. Informações: 3320-3500 ramal 4615, no turno da tarde. Promoção: 
Faculdade de Letras.
Gre-Nal Solidário da AFPUCrS. Dia 18/12. O Gre-Nal Solidário é um evento anual, 
promovido com o objetivo de integrar os funcionários da Universidade. Horário: 19h. 
Local: Estádio Universitário da PUCRS. Até 11/12, os associados poderão se inscrever 
na sede da Associação, no 2.º andar do prédio 3. No ato da inscrição, será solicitado 
a doação de 1 litro de leite e 1 kg de alimento não perecível. As duas equipes estarão 
vestindo os uniformes oficiais cedidos pelo Grêmio e Inter. Informações: www.afpuc.
com.br. Apoio: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Parque Esportivo e Centro de 
Pastoral e Solidariedade. Promoção: AFPUCRS.
missão Paróquia e missão Sem Fronteiras do Centro de Pastoral e Solidariedade. 
Os alunos inscritos vão participar da Missão Paróquia, de 7 até 13 de janeiro, no bairro 
Restinga, em Porto Alegre, na paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga. De 2 
até 13 de janeiro, a Missão Sem Fronteiras acontece no Chile com a realização de 
projeto universitário missionário em parceria com a Pontifícia Universidade Católica 
do Chile. Informações no site www.pucrs.br/pastoral. Promoção: Centro de Pastoral e 
Solidariedade.
Cursos de extensão da Faculdade de Arquitetura. Curso de Autocad Básico, de 5 
até 14/1/2010. Horário: de terças até quintas-feiras, às 8h. Curso de Autocad 3D, de 
19 até 27/1/2010. Horário: de terças até quintas-feiras, às 8h. Promoção: Faculdade 
de Arquitetura. *
Programação de Férias no museu de Ciências e Tecnologia da PUCrS. Mostra 
Fotográfica Aves dos Campos de Cima da Serra, no terceiro pavimento do MCT, e a 
Exposição (R)Evolução de Darwin, estão entre as atrações durante o verão. Horário: 
de terça a domingo, das 9h até às 17h. Informações: 3320-3521 e www.pucrs.br/mct. 
Promoção: MCT.
Cursos de Verão 2010 do Centro de Inovação. Durante o mês de janeiro, o Centro de 
Inovação vai oferecer diversos cursos de extensão, entre eles Curso Aplicações Ricas 
usando Windows Presentation Foundation, Curso Gestão de Projetos usando MS Pro-
ject, Curso Aplicações Ricas Para Web utilizando o Silverlight 3, Curso usando o Linq 
e o Entity Framework na Construção de Aplicações.NET e Curso Windows Sharepoint 
Services. Para conferir as opções de cursos e outras informações: 3320-3672, www.
pucrs.br/adm/proex/cursoseeventos e ci@pucrs.br. Promoção: Centro de Inovação. *

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

Sobremesa musical. Quinteto de Metais e Per-
cussão da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Ho-
rário: 13h. Local: átrio do prédio 9. Informações:  
3320-3582 e cultura-musical@pucrs.br. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical.

Atividades de encerramento do Programa Ge-
ron. Com participação do Coral da TotalIdade, depois 
haverá confraternização entre os idosos. Também 
haverá sessão de autógrafos com os autores do livro 
Convivendo com familiar idoso. Horário: 14h. Local: 
auditório do prédio 50. Informações: 3320-3708 ra-
mal 4712. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários.

Último dia para requerer trancamento de ma-
trícula ou cancelamento de disciplina. Na Co-
ordenadoria de Registro Acadêmico, na Central de 
Atendimento ao Aluno. Local: térreo do prédio 15 
no Campus Central. Informações: 3320-3573 e 
cra.ns@pucrs.br.

QUArTA-FeIrA

SeGUNDA-FeIrA

DIA 9

DIA 14

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 Programa de Formação de Analistas de 
Negócios Internacionais – 1.ª edição (exportação 
1). Ministrante: Guilherme Alves Gonçalves Silva. Ho-
rário: 13h. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia. *

SexTA-FeIrADIA 11

 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.

“o objetivo da bíblia não é mostrar como o céu é feito, 
mas mostrar o caminho que conduz ao céu.”

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