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novo PET-Saúde investiga 
prevenção de câncer

O Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde (PET-Saúde) terá a execução de um novo 

projeto, agora com enfoque em vigilância em saúde, 
que será desenvolvido pela PUCRS em parceria com 
a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS). Os alunos participarão 
da implementação de um sistema de vigilância da 
prevenção de câncer de colo de útero para mulheres 
de 25 a 59 anos moradoras de Porto Alegre. O pro-
grama tem início em julho e prevê bolsas para oito 
estudantes de graduação, um professor (tutor) e dois 
preceptores (funcionários da SMS). Os alunos atuarão 
na Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Também 
participarão de capacitações de trabalhadores de 
saúde do município. Os alunos estão sendo selecio-
nados pelas unidades acadêmicas. Representam os 
cursos de Educação Física e Fisioterapia, além dos 
integrantes do PET-Saúde/Saúde da Família, cuja 
segunda edição foi aprovada em fevereiro: Farmácia, 
Odontologia, Psicologia, Enfermagem, Nutrição e Me-
dicina. Num primeiro momento, não haverá bolsa para 
Serviço Social, mas será feito rodízio.

Últimos dias para participar 
da Avaliação de Disciplinas

Alunos e professores podem participar da Avaliação 
de Disciplinas de Graduação até o dia 2/7. A 

atividade, realizada a cada semestre pela Pró-Reitoria 
de Graduação, é considerada uma das modalidades 
de Autoavaliação Institucional. Atendendo a deman-
das das Faculdades, a principal mudança a partir 
dessa edição ocorre em disciplinas com mais de um 
professor na mesma turma. Os alunos respondem ao 
questionário geral, mas no espaço reservado para 
comentários, a avaliação será individualizada por 
professor. Fica mantida a possibilidade de acres-
centar comentários gerais sobre a disciplina. O novo 
instrumento foi pré-testado por um grupo de alunos 
antes do início do período de avaliação.

Como PArTiCiPAr

Alunos: Central de Alunos, no site www.pucrs.br, 
em Informações acadêmico-financeiras ou em www.
pucrs.br/autoavaliacao

Professores: No site www.pucrs.br/autoavaliacao

Campus uruguaiana: Acesso por meio do banner da 
Avaliação na capa do site www.pucrs.campus2.br

Em www.pucrs.br/autoavaliacao, constam tam-
bém dados sobre a Avaliação Institucional da PUCRS.

A primeira etapa da Campanha Doe Esperança foi 
um sucesso na PUCRS. Trata-se de uma ação 
permanente visando a mobilizar a comunidade 

acadêmica para a doação de sangue, órgãos e medula 
óssea. O Hemocentro do Rio Grande do Sul cadastrou 
502 pessoas como doadoras de medula óssea. No 
Campus Central, foram 305 e, no Hospital São Lucas, 
197. O Hemocentro coletou amostra de sangue para 
que os cadastros constem do Registro Brasileiro de 
Doadores de Medula Óssea (Redome). Quando os pacientes precisam de transplante, primei-
ramente é procurado um doador compatível na família. Não sendo encontrado, são inscritos 
no banco nacional de Receptores de Medula Óssea para realização da busca de um doador 
compatível cadastrado no Redome.

Campanha cadastra 502 doadores de medula óssea

Convênios possibilitam 
intercâmbio de alunos
Os Reitores da PUCRS, Joaquim Clotet, e da 

Harbin Normal University (HNU), Xuanzhang 
Wang, assinaram convênios voltados à mobi-

lidade acadêmica e para atividade de intercâmbio de 
16 estudantes chineses. Eles frequentarão a PUCRS 
de agosto de 2010 a julho de 2011. Cumprirão um 
programa acadêmico personalizado, com foco nas 
áreas de Línguas e Idiomas, iniciando na Faculdade 
de Letras. Mais adiante, acadêmicos da PUCRS 
poderão ir para a HNU, uma das maiores univer-
sidades chinesas, tendo recebido do Ministério da 
Educação do país a classificação de “Excelência”.

Setenta e dois estudantes irão para o exterior
Setenta e dois alunos da PUCRS estudarão fora do Brasil no segundo semestre. 

Irão para dez diferentes países (Portugal, Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos, 
Argentina, Chile, Uruguai, Itália e Canadá) e 21 instituições. O campeão de procura foi 
Portugal, que receberá 31 estudantes. A próxima seleção (para o primeiro semestre 
de 2011) começará na primeira quinzena de agosto. Para saber as universidades e 
países conveniados com a PUCRS, é só se dirigir ao Núcleo de Mobilidade Acadêmica, 
na Central de Atendimento ao Aluno (prédio 15) ou acessar www.pucrs.br/aaii/pma. 
Informações: 3320-3656.

Boletim volta em agosto
Esta é a última edição do boletim PUCRS Notícias no primeiro semestre do ano 

letivo. Durante o período de recesso acadêmico, a publicação semanal para de circular, 
retornando no dia 4/8. Boas férias!
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Semana Acadêmica da Engenharia
A Faculdade de Engenharia realiza, nos dias 13 e 14/7, sua 18.ª Semana Acadêmica. No 

período, serão oferecidos minicursos e palestras que serão validados como horas para 
atividades complementares. De 5 a 12/7, os interessados em se inscrever para as ativi-

dades devem procurar a secretaria da Faculdade, no térreo do prédio 30. Também podem ser 
feitas as inscrições para participar como monitor. O evento reunirá profissionais de empresas 
como Siemens, Braskem, Elipse, LR Informática Industrial e SEW Eurodriver. Informações pelo 
telefone 3320-3525 ou pelo e-mail engenharia.secretaria@pucrs.br.

Chamada para artigos científicos
Interessados em compor o n.º 2/2010 da Revista Textos & Contextos têm prazo até o dia 9/8 

para enviar artigos científicos de contribuição original e inédita na área de Serviço Social. Os 
textos passarão por avaliação do Conselho Científico, formado por especialistas na área. As 

normas para a submissão dos artigos estão disponíveis no site http://bit.ly/textoscontextos. 
Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail textos@pucrs.br, com uma cópia impressa 
entregue na sala 330 do prédio 15. Informações: 3320-3539.

Relendo a Literatura
A próxima edição do Relendo a Literatura ocorre no dia 30/6. Será discutida a obra Feliz 

Ano-Novo, de Rubem Fonseca, analisada por Alana Vizentin. No dia 7/7, o livro escolhido 
é Manuelzão e Miguilim, de Guimarães Rosa, comentado por Valéria Venturella. A ideia 

do projeto é analisar obras da literatura em língua portuguesa, tendo como público professores 
de Literatura e interessados em geral. Os encontros são na Arena do Centro de Referência para 
o Desenvolvimento da Linguagem (Celin), no 2.º andar do prédio 8. Inscrições no local. A pro-
moção é da Faculdade de Letras. Informações: relendoaliteratura@pucrs.br ou 3353-4615.

Prêmios  
Santander

Estão abertas as inscrições para os Prêmios Santan-
der de Empreendedorismo e de Ciência e Inovação. 
O concurso na área de empreendedorismo é voltado 

para alunos de graduação e pós-graduação. Aceita-se 
projetos nas categorias Indústria, Produtos e Serviços, 
Biotecnologia e Saúde e Tecnologia da Informação, da 
Comunicação e da Cultura e Educação. Os quatro ven-
cedores receberão, entre outros prêmios, R$ 50 mil e um 
curso de empreendedorismo na Babson College (EUA). 
O Prêmio de Ciência e Inovação é dirigido a professores 
e pesquisadores doutores. As categorias abrangidas são 
Indústria, Saúde, Biotecnologia e Tecnologia da Infor-
mação, da Comunicação e da Educação. Cada vencedor 
receberá R$ 50 mil. As inscrições para ambos os prêmios 
vão até 27/8 no site www.santanderuniversidades.com.
br/premios.

Comitê de Gestão 
Ambiental
A PUCRS formou o Comitê de Gestão Am-

biental (CGA), composto por funcionários 
de diversas unidades e coordenado pela 

professora Rosane Souza da Silva, da Faculdade 
de Biociências e colaboradora do Instituto do Meio 
Ambiente. A função do CGA é apoiar a Adminis-
tração Superior na formulação de ações voltadas 
à gestão ambiental, além de incentivar e propor 
atividades educativas e de pesquisa voltadas para 
o desenvolvimento de tecnologias e promoção do 
conhecimento. Ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação, o CGA pretende definir até o final 
de 2010 a política ambiental da PUCRS e instituir 
o sistema de gestão que definirá indicadores 
para acompanhamento das ações na área. Uma 
das ideias é elaborar estratégias para diminuir o 
impacto ambiental das atividades da Universidade. 
Contatos: cga@pucrs.br.

Sugestões de temas pelo e-mail pucrsnoticias@
pucrs.br ou ramal 4446.

Curtas-metragens
Os estudantes do 7.º semestre 

de Jornalismo, do turno da noi-
te, exibirão curtas-metragens 

produzidos na disciplina de Cinema II. 
O evento será no dia 2/7, às 20h, no 
auditório do prédio 7, e tem entrada 
franca. Ao longo do semestre, os alunos 
ficaram responsáveis por todas as 
etapas de construção dos filmes, desde 
a produção até a finalização, contando 
com a orientação dos professores Glênio 
Póvoas e Gustavo Spolidoro. Serão exibi-
dos Sapatinhos Vermelhos, com direção 
de Isabella Sander e roteiro de Natasha 
Centenaro, adaptação do conto de 
mesmo nome do escritor Caio Fernando 
Abreu; Adeus, Aurora (cartaz), dirigido 
por Bárbara Arena e roteirizado por 
Daniela Grimberg, contando a história de 
uma separação; e 25 Almas, com dire-
ção de Cláudio Rabin e roteiro de Tomás 
Adam, que gira em torno de uma aposta 
feita entre Deus e o diabo. Após a exibição, haverá um debate com os diretores dos curtas.

Cartaz: Divulgação



Curiosidades no site da Biblioteca
O site da Biblioteca Central Irmão José 

Otão (www.pucrs.br/biblioteca), 
no link Notícias, oferece dois itens 

interessantes: curiosidades da Biblioteca e 
curiosidades literárias. Os primeiros textos 
são feitos pelo Setor de Obras Raras e 
Acervos Especiais. A responsabilidade pelas 
notas literárias cabe à Faculdade de Letras.

A recente morte do escritor português 
José Saramago motivou observações sobre a 
sua trajetória. Exemplares de diversas obras 
do autor estão disponíveis na Biblioteca. A 
Letras também aponta os principais cronis-
tas brasileiros. Estabelecido no Brasil, o gê-
nero teve como precursores José de Alencar 
e Machado de Assis. A partir do Modernismo, 
se destacaram Manuel Bandeira, Cecília 
Meireles, Rubem Braga, Joel Silveira, Raquel 
de Queiroz, Nelson Rodrigues, Eneida, Carlos 
Drummond de Andrade, seguidos de José 
Carlos de Oliveira, Antônio Maria, Otto Lara 

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

Fo
nt

e:
 w

ww
.p

uc
rs

.b
r/b

ibl
iot

ec
a

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

  S U P E R D I C A S

Resende, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino 
e Luis Fernando Verissimo. 

Outra curiosidade é o lado místico do poeta 
português Fernando Pessoa, que fez seu mapa 
astral prevendo o ano de sua morte (e errando). 
Usava inclusive os astros para saber sobre os seus 
heterônimos (nomes usados para publicar seus 
livros). A pergunta “Qual é o romance mais longo 
do mundo?” também tem resposta no site. Trata-se 
de Em busca do tempo perdido, do francês Marcel 
Proust, com cerca de três mil páginas, divididas 
em sete volumes. As 
curiosidades literárias 
abrangem ainda temas 
como a inspiração de 
Gilberto Gil para a mú-
sica Aquele abraço, di-
ferenças entre romance 
e novela, o que é um 
sarau e a febre hippie 
dos anos 60.

Foto: Arquivo PUCRS

Quanto aos tópicos 
sobre a Bibl ioteca, 
consta a obra mais 
antiga do acervo: [De 
humana physiogno-
monia.] Della fisiono-
mia dell’uomo del signor Gio, de Giambattista 
della Porta, datada de 1622. Com ilustrações, 
apresenta a teoria do autor sobre os parale-
lismos entre a figura humana e os animais, 
fazendo uma interpretação psicológica e moral. 

O setor tem ainda bíblias raras, como uma 
tradução alemã produzida por Martinho 
Lutero. Impressa pela primeira vez em 
1534, é considerada como em grande par-
te responsável pela evolução da moderna 
Língua Alemã.

Interessados podem enviar sugestões 
para biblioteca.central@pucrs.br.

A PUCRS realizou uma confraternização com os 
alunos que participaram, de forma voluntária, da 
campanha de divulgação do Vestibular de Inverno e 
das fotos para o folder institucional. Também inte-
graram o grupo alunos estrangeiros de seis países 
que estão representados nos materiais promocionais. 
As campanhas da Universidade mostram a realidade 
do Mundo PUCRS, sempre protagonizadas por seus 
próprios estudantes. Os jovens receberam como 
reconhecimento da Instituição um kit de produtos da 
Griffe PUCRS.

A Pró-Reitora de Graduação, SolAnGE KETZEr, 
foi nomeada pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério 
da Educação, para compor a Comissão Assessora de 
Avaliação na área de Formação Geral. Solange está 

A professora SAnDrA mArA oliVEirA Ein-
loFT, diretora da Faculdade de Química, tornou-se 
membro da Academia Riograndense de Química. A 
cerimônia foi realizada no dia 18/6, em homenagem 
ao Dia Nacional do Químico, no prédio 40 do Campus. 
Sandra recebeu o título de acadêmica do presidente 
do Conselho Regional de Química, Paulo Fallavena. 
A Academia congrega os segmentos da atividade 
química no Estado, por meio de pessoas com valor 
reconhecido na comunidade, premia e divulga a área, 
reconhecendo cidadãos destacados no cotidiano da 
profissão.

O professor da Faculdade de Farmácia joSÉ APA-
rÍCio BriTTES FunCK, coordenador do Laboratório 
Analítico de Insumos Farmacêuticos, foi convidado a 
integrar a Academia Nacional de Farmácia. Trata-se 
de uma sociedade científica com o objetivo de estu-
dar, debater e divulgar tudo o que se relacione com a 
Farmácia e as ciências afins, promovendo iniciativas 
e medidas que visem ao aprimoramento cultural e 
tecnológico da Farmácia e das atividades profissio-
nais a ela relacionadas.

Foto: Divulgação

em Brasília participando da 1.ª reunião do 
Exame Nacional de Desempenho dos Estu-
dantes (Enade) 2010, que se encerra nesta 
quarta-feira, 30/6. É a terceira edição para 
a qual a professora é chamada a colaborar.

O gerente de Tecnologia da Informação 
e Telecomunicação da PUCRS, roGÉrio 
XAViEr, é o novo vice-presidente do Grupo 
de Usuários Chief Information Officer (CIOs) 
do Rio Grande do Sul. A equipe é formada 
por 40 diretores de TI das empresas mais 
representativas do Estado, que representam 
50% do PIB gaúcho. A eleição ocorreu no dia 
12/6, em evento realizado pela entidade em 
Bento Gonçalves.

A PUCRS ficou em 2.º lugar entre as 
instituições de ensino superior (IES) privadas 
brasileiras e em 36.º entre todas as IES lati-
no-americanas no ranking ibero-americano 
Scimago Institutions Ranking, que apresenta 
um perfil detalhado baseado nos dados 
quantitativos de publicações e citações em 
artigos científicos internacionais. Para sua 
elaboração foram analisadas as publicações 
científicas incluídas no índice Scopus da El-
sevier. Esse ranking inclui 607 universidades 
ibero-americanas que publicaram documen-
tos reconhecidos pelo Scopus em 2008.

Foto: Divulgação
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horário especial de funcionamento da Biblioteca da Faculdade de 
medicina. A partir de 12/7. De segunda a sexta-feira, das 7h30min às 
20h40min. Local: 3.º andar do Hospital São Lucas.
4.º Curso de inverno em Ciências Farmacêuticas. De 12 a 15/7. 
Coordenação: Fernanda Bueno Morrone. Horário: de segunda a quinta- 
-feira, das 13h30min às 17h30min. Promoção: Faculdade de Farmácia e 
Instituto de Toxicologia. *
Curso de extensão Fotografia de natureza. De 13 a 19/7. Ministrante: 
Glauco da Silva Caon. O aluno deve possuir máquina fotográfica de qual-
quer tipo. Promoção: Instituto do Meio Ambiente. *
2.º Curso de Gestão de Carteiras e Alocação de Ativos. De 27 a 29/7. 
Ministrante: Carlos Renato Salami. Promoção: Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia. *
Curso de Conhecimento em Produção Gráfica. De 13 a 24/9. Mi-
nistrante: Jerônimo Carlos S. Braga. Horário: de segunda a sexta, das 
17h35min às 19h30min. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *
Cursos integrados de Artes. Temas: Momentos de Arte, Descobrindo a 
Arte e História Cultural do Século XIX, Descobrindo a Arte e História da 
França, Descobrindo a Arte e a Literatura, Descobrindo a Arte e História 
da Alemanha e da Áustria e Mitologia e a Arte Antiga. Início a partir de 
13/8. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão. *
Cursos de inverno do Centro de inovação. Temas: Aplicações Ri-
cas Usando Windows Presentation Foundation, Programação Orienta-
da a Objetos com C# Básico, Introdução ao SQL Server – Querying, 
Sharepoint Foundation 2010, Programação Orientada a Objetos com 
C# Avançado, Gestão dos Processos de Vendas, Marketing e Serviços 
Utilizando o MS Dynamics CRM, Aplicações Ricas para Web Utilizando 
o Silverlight 3, Microsoft SQL Server 2008 – Administrando, Gestão de 
Projetos Usando MS Project, Usando o Linq e o Entity Framework na 
Construção de Aplicações.NET e Programação para Web com ASP. NET 
e C#. Informações: www.pucrs.br/centrodeinovacao. Início a partir de 
12/7. Promoção: Centro de Inovação. *
Cursos na área de hardware. Ministrante: Juliano Benfica. Temas: 
Linguagem de Descrição de Hardware (VHDL) – Princípios e Aplicações, 
Linguagem de Descrição de Hardware (VHDL) – Aplicações Avançadas 
e Desenvolvimento de Firmware em Linguagem C para Sistemas Em-
barcados Utilizando ARM7. Início a partir de 19/7. Promoção: Faculdade 
de Informática. *

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

Sobremesa musical. Orquestra Filar-
mônica da PUCRS. Local: saguão do 
prédio 9. Horário: 13h. Entrada franca. 
Informações: 3320-3582 ou cultura- 
-musical@pucrs.br. Promoção: Insti-
tuto de Cultura Musical.

Último dia da exposição Dyonelio 
machado – Quatro aspectos de um 
intelectual. Horário: das 7h45min às 
22h50min. Local: saguão da Bibliote-
ca Central. Entrada franca. Promoção: 
Delfos – Espaço de Documentação e 
Memória Cultural.

muita Prosa e muito Verso: encon-
tros de idosos com a literatura. Mi-
nistrante: Profª Maria Tereza Amodeo. 
Local: Arena do Celin – prédio 8. Ho-
rário: das 14h às 15h30min. Informa-
ções: 3353-4615. Promoção: Faculda-

de de Letras.

Último dia para pedidos de 
reingresso à universidade. O 
requerimento deve ser encami-
nhado para a Coordenadoria de 
Registro Acadêmico, Central de 
Atendimento ao Aluno, prédio 
15. Informações: 3320-3573 ou  
e-mail cra.ns@pucrs.br.

Último dia da Exposição Audiovisual 
do Parque histórico marechal ma-
noel luis osório. Local: sala anexa 
do prédio 50. Horário: das 8h às 21h. 
Entrada franca. Promoção: Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas.

Confraternização dos três anos de 
atividades do Espaço Vida urgente 
na PuCrS. Local: térreo do prédio 8. 
Horário: 19h. Entrada franca.

Apresentação de música folclóri-
ca japonesa. Com a cantora Mariko 
Nakahira. Horário: 19h30min. Local: 
auditório térreo do prédio 9. Entrada 
franca. Informações: 3320-3583. 
Promoção: Instituto de Cultura Ja-
ponesa.

Encerramento dos grupos mati-
nê das Duas: Cine Comentado e 
Trocando ideias. Exibição do docu-
mentário Ilha das Flores. Aberto ao 
público a partir de 50 anos. Local: 
auditório do 9.º andar do prédio 50. 
Horário: 14h15min. Informações: 
3353-4114. Promoção: Núcleo de 
Pesquisa em Demandas e Políticas 
Sociais da Faculdade de Serviço So-
cial.

Período de realização das provas 
de G2 do semestre letivo 2010/1. 
Até 10/7.

Último dia de inscrições para o 
projeto missão Porto Alegre – Vila 
Fátima. As atividades ocorrem de 
23 a 29/7. O procedimento pode ser 
feito no site www.pucrs.br/pastoral. 
Informações: 3320-3576. Promoção: 
Centro de Pastoral e Solidariedade.

QuArTA-FEirA QuinTA-FEirA

SEGunDA-FEirA

DiA 30 DiA 1.º

DiA 5

 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.

“Considere o seu trabalho como uma vocação, através da qual cumpre a 
vontade de Deus na sociedade; por isso, deve santificar a sua profissão.”

Francis Xavier Nguyen Van Thuan

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