
NOTÍCIAS
Órgão de Divulgação Interna da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul • Assessoria de Comunicação Social • Ano X • Nº 341

w w w . p u c r s . b r / b o l e t i m
4 5 6 7 8 9 10

Q Q S S D S T

agoSTo/2010

Universidade é 
homenageada pelo PgQP
No dia 20/7 o Reitor, Joaquim Clotet, recebeu homenagem 

do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade 
(PGQP), em reconhecimento à atuação da PUCRS na área de 
educação, em 2009. Na ocasião, foram entregues a diversas 
organizações os prêmios da 15.ª edição do Qualidade RS, 
considerado o Oscar Brasileiro da Qualidade.

Centro de Pastoral  
tem nova direção
O Vice-Reitor, Evilázio Teixeira, assume este mês o cargo 

de diretor pro tempore do Centro de Pastoral e Solidarie-
dade, em substituição ao Ir. Valdicer Fachi. Fachi foi indicado 
pela Província Marista do Rio Grande do Sul para o cargo de 
Secretário-Executivo da União Marista do Brasil, passando a 
atuar em Brasília.

olimpíadas  
recebem inscrições
E stão abertas as inscrições para a 3.ª edição das Olimpía-

das da PUCRS. Podem participar alunos, diplomados, 
professores e técnicos administrativos. A novidade deste 
ano é a modalidade minirrústica, masculina e feminina. Os 
participantes também podem competir nas modalidades 
futebol de campo masculino, futsal masculino e feminino, 
vôlei de areia 4x4 masculino e feminino e tênis masculino 
e feminino. As disputas ocorrerão sempre aos sábados, no 
Parque Esportivo da PUCRS, de 25/9 a 30/10. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 30/8 pelo site www.pucrs.br/ 
olimpiadas. O regulamento e outras informações também 
são encontrados no site.

Cursos realizam  
aulas inaugurais
N o dia 4/8 a Faculdade de Educação Física e Ciências 

do Desporto promove sua aula inaugural, com o tema 
Traumatologia e Ortopedia Esportiva e Doping no Esporte. 
Os ministrantes serão ex-presidente do American College of 
Sports Medicine John Bergfeld e Eduardo Henrique de Rose, 
diretor do Departamento Antidoping do Comitê Olímpico 
Brasileiro e da Comissão Nacional da Luta contra o Doping. 
O evento ocorre das 9h às 12h no teatro do prédio 40. No dia 
11/8 será a vez do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. 
Na ocasião, o professor Otávio Bueno, da Universidade de 
Miami, falará sobre Um estudo empirista da percepção. O 
evento ocorre às 14h no auditório do 9.º andar do prédio 50.

Os reitores da PUCRS, da 
UFRGS e da Universidade 
Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre (foto) 
assinaram, no dia 14/7, um 
termo de cooperação para o 
lançamento do projeto Porto 
Alegre: Cidade Saúde. O objetivo 
principal é lançar a Capital como uma cidade polo de excelência em cursos de pós-
-graduação na área da saúde, em pesquisa especializada e diferenciada. O termo assi-
nado contempla ações de divulgação e promoção das potencialidades das instituições, 
dos pesquisadores e profissionais do Rio Grande do Sul, no restante do Brasil. O foco 
será nas áreas de psiquiatria, cardiologia (hipertensão arterial), câncer de próstata, 
endocrinologia (diabetes), neurociência clínica e experimental, hepatologia, infertilidade 
e impotência masculina. Também estão contempladas a genética clínica, poluição am-
biental e evolução de doenças crônicas, efeitos de intoxicação por drogas e dependên-
cia a fármacos, epidemiologia e infecções hospitalares, pediatria e saúde da criança, 
gerontologia, nefrologia, pneumologia e reumatologia. O Projeto conta com o apoio da 
Federação das Associações Comerciais e Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul).

PUCRS integra projeto Porto Alegre: 
Cidade Saúde

Salão de Iniciação 
Científica começa 
no dia 9
A PUCRS promove, entre os dias 9 e 12/8, o 11.º Salão 

de Iniciação Científica (SIC) e a 5.ª Mostra de Pesquisa 
da Pós-Graduação. O tema do Salão é Biodiversidade 

na Vida e Diversidade do Conhecimento, em comemora-
ção ao Ano Internacional da Biodiversidade. A palestra de 
abertura, dia 9/8, às 14h30min, no Centro de Eventos, será 
ministrada pelo reitor da Escola Superior de Conservação e 
Sustentabilidade e vice-presidente do Instituto de Pesquisas 
Ecológicas, Claudio Benedito Valladares-Padua, com o título O homem no vermelho 
não protege o verde: o modelo de conservação da biodiversidade do Instituto de 
Pesquisas Ecológicas. A 5.ª Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação tem como objetivo 
promover e incentivar a divulgação das pesquisas desenvolvidas pelos alunos de mes-
trado e doutorado, além de estimular a integração entre graduação e pós-graduação. 
Ambas as atividades ocorrem no prédio 40, são organizadas pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação e tiveram recorde de inscrições este ano. Foram 1.418 
trabalhos, 956 no SIC, 462 na Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação e cerca de 1.500 
alunos inscritos. Informações: www.pucrs.br/salao e www.pucrs.br/mostrapg.
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Programa Voluntariado
Alunos, diplomados, professores e técnicos administrativos podem participar do Programa 

Voluntariado PUCRS, que recebe inscrições até o dia 20/8. O Programa atende a cerca 
de 50 organizações sociais de Porto Alegre e região metropolitana nas áreas de saúde, 

educação, assistência social e meio ambiente por meio de inúmeros projetos destinados às 
crianças, adolescentes, adultos, famílias, idosos e portadores de necessidades especiais em 
vulnerabilidade social. Os voluntários também participam de encontros de capacitação, acom-
panhamento e avaliação a cada semestre. As inscrições são feitas no Núcleo de Voluntariado 
PUCRS/Avesol (prédio 17, sala 101, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 21h30min) ou 
pelo site www.pucrs.br/voluntariado. Informações no site ou pelo telefone 3353-4959.

Concorra a um iPad
A ThoughtWorks, companhia norte-americana de Tecnologia da Informação instalada na 

PUCRS desde janeiro deste ano, lançou uma competição para os alunos da Universidade. 
O escritório da empresa no Tecnopuc está em construção, incluindo uma área de recep-

ção para a equipe, clientes e parceiros. No concurso proposto pela ThoughtWorks os estudan-
tes, em duplas, podem desenvolver ideias de espaço para essa recepção, que expressem os 
valores e a cultura da empresa. Cada membro da dupla vencedora receberá um iPad, da Apple, 
como prêmio. A data limite para participação é o dia 5/9. As informações estão no site www.
thoughtworks.com/PUCRSDesignContest.

Prêmios Santander
E stão abertas as inscrições para os Prê-

mios Santander 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 Comuni-
cação e da Cultura e Educação. Os quatro 
vencedores receberão, entre outros prêmios,  

R$ 50 mil e um curso de empreendedoris-
mo na Babson College (EUA). O Prêmio de 
Ciência e Inovação é dirigido a professores 
e pesquisadores doutores. As categorias 
abrangidas são Indústria, Saúde, Biotec-
nologia e Tecnologia da Informação, da 
Comunicação e da Educação. Cada vence-
dor receberá R$ 50 mil. As inscrições para 
ambos os prêmios vão até 27/8 no site www. 
santanderuniversidades.com.br/premios.

Bolsas Pibiti/CNPq

Workshops do Serviço Social

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por 
meio da Coordenadoria de Pesquisa/Setor Iniciação 
Científica, recebe, até 13/8, projetos de caráter de 

desenvolvimento tecnológico e inovação – para o Edital do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desen-
volvimento Tecnológico e Inovação – Pibiti/CNPq/PUCRS 
2010-2011. A submissão dos projetos deverá ser reali-
zada on-line, no Sistema de Avaliação de Projetos (SAP): 
http://webapp.pucrs.br/sibic/. O objetivo do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (Pibiti) é estimular os jovens do en-
sino superior nas atividades, metodologias, conhecimen-
tos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e 
processos de inovação. Informações: 3353-7719.

N o dia 7/8 ocorre o segundo encontro dos Workshops 
Abertos para Conhecimento das áreas de Atuação 
do Assistente Social, promovido pela Faculdade de 

Serviço Social. Na ocasião, a professora Inês Amaro falará 
sobre Empresa e Terceiro Setor: Inovação e Empreen-
dedorismo Social. O evento é gratuito e ocorre das 9h às 
10h30min na Arena do prédio 15 (térreo). Informações: 
3320-3546 ou www.pucrs.br/fss.

Linha Eco tem 
novos produtos

A Livraria Edipucrs volta às aulas com novida-
des nos produtos da Linha Eco. São itens que 
visam à preservação da natureza por meio 

de atitudes conscientes. Entre as novidades estão 
mochilas, ecobags, bolsa carteiro e cases para lap-
top e netbook. Os modelos são em lona crua e lona 
reciclável. A Livraria Edipucrs fica no prédio 41.

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

Promoção nos estacionamentos
De  s e g u n d a  a 

sexta-feira os 
alunos da Uni-

versidade podem utili-
zar os estacionamentos 
do Parque Esportivo 
(durante todo o dia) e 
do Hospital São Lucas 
(das  18h30min às 
23h30min) pelo valor 
especial de R$ 2. Das 
19h às 23h é oferecido 
translado gratuito, ida e 
volta, por meio de vans, 
entre o Parque Esportivo e o prédio 50 (na rotatória central, em frente à cabine de recarga). As 
vans saem a cada 10 minutos.

Foto: Arquivo PUCRS



Certificação Adicional 
amplia conhecimentos
A té o dia 9/8, no período de complementação de 

matrícula, os alunos da PUCRS e graduados em 
qualquer instituição de ensino superior podem 

se inscrever nos cursos de Certificação Adicional. 
Trata-se de uma nova opção para ampliar o conhe-
cimento.

Os cursos são constituídos por disciplinas inte-
grantes da matriz curricular de um ou mais cursos 
de graduação, com carga horária correspondente a, 
no mínimo, 16 créditos e, no máximo, 20 créditos. 
As disciplinas frequentadas pelos alunos da PUCRS 
devem integrar a matriz curricular de cursos diferentes 
daqueles em que estão matriculados e poderão ser 
aproveitadas como eletivas na sua graduação, em 
caso de aprovação.

Ao concluir as disciplinas, o aluno recebe um 
certificado de Curso Superior de Complementação de 
Estudos.

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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Foto: Arquivo PUCRS

LingUíSTiCa e LeTRaS
 � Escrita Criativa
 � Língua Inglesa – Introdutório
 � Língua Inglesa – Intermediário
 � Língua Inglesa – Avançado
 � Língua Espanhola – Introdutório
 � Língua Espanhola – Intermediário
 � Língua Espanhola – Avançado
 � Língua Portuguesa

inFoRmaçõeS:  
www.pucrs.br/certificacaoadicional
inSCRiçõeS:  
Diplomados – Central de Atendimento ao 
Aluno (térreo do prédio 15) | alunos da PUCRS 
– Matrícula on-line pelo www.pucrs.br, link 
Informações Acadêmico-Financeiras, da mesma 
forma que as disciplinas regulares

Em julho, uma equipe de 23 aca-
dêmicos, profissionais e professores 
participaram, em Manaus, de um projeto 
inédito transregional entre a Universidade 
Aberta da Terceira Idade (Universidade 
do Estado do Amazonas), o Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Cultura Indígena e 
o Centro de Microgravidade da PUCRS. O 
objetivo do projeto é estreitar relações de 
extensão e ação social por meio das áreas 
de Dermatologia, Oftalmologia, Cardiologia e Odontologia – utilizando-se de instrumento de acesso à opinião 
especializada via telemedicina. Duas equipes multidisciplinares realizaram atividades em cinco comunidades 
indígenas da região, onde atenderam mais de 120 índios idosos. No retorno da missão, a equipe da PUCRS, 
composta por dez pessoas e coordenada pelo iR. ÉDiSon HÜTTneR, foi recebida pelo Reitor JoaQUim CLoTeT. 
O trabalho aponta para melhor compreensão dos problemas de saúde da população indígena idosa e atividades 
futuras de intercâmbio entre Norte e Sul.

Faleceu aos 
80 anos, no dia 
25/7, o profes-
sor ReinHoLDo 
aLoYS io  ULL-
mann, que atuou 
na Faculdade de 
Filosofia e Ciências 
Humanas por mais 
de 30 anos. Era doutor em Filosofia pela 
Universidade, onde graduou-se em 1962. 
Ullmann foi o primeiro a receber a medalha 
Mérito Universitário, em 2002. No mesmo 
ano colegas de profissão e intelectuais de-
dicaram a ele o Amor Scientiae. Festschrift 
em homenagem a Reinholdo Ullmann, 
organizado pelo colega e professor DRaiTon 
De SoUZa e lançado pela Edipucrs.

A coordenadora do curso de Relações 
Públicas da Faculdade de Comunicação 
Social, CLÁUDia PeiXoTo De moURa, 
foi nomeada pelo Ministério da Educação 
para integrar a comissão de especialistas 
que elaborará as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Relações Públicas. 
Os trabalhos começaram em junho, em 
Brasília. Cláudia é a única representante da 
região Sul.
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CURSoS
CiênCiaS HUmanaS

 � Ambiente e Territorialidades
 � Sensoriamento Remoto
 � Epistemologia
 � Ética
 � História da Arte e Cultura
 � Pesquisa em Educação

CiênCiaS SoCiaiS e aPLiCaDaS
 � Direitos Humanos e Políticas Sociais
 � Empreendedorismo e Inovação
 � Gestão Empreendedora e 
Planejamento Social

 � O Trabalho com Famílias e Sujeitos 
Vulnerabilizados

CiênCia Da SaúDe
 � Ciência dos Alimentos

O Conselho Nacional de Justiça designou um grupo 
de juristas para revisar o Projeto de Reforma do Código de 
Processo Penal, sob a presidência do ministro Gilson Dipp. 
Entre eles estão cinco professores, dois deles da PUCRS: 
aURY LoPeS JR. e JoSÉ anTÔnio PaganeLLa BoSCHi. Os 
demais docentes são da USP, da FGV/SP e da UFMG. Boschi 
é desembargador aposentado, mestre em Ciências Criminais 
e professor da Faculdade de Direito. Lopes Jr. é advogado e 
professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Crimi-
nais. Trata-se da mais importante reforma penal desde 1941 
– data de promulgação do Código de Processo Penal vigente.

O professor da Faculdade de Química FeR-
nanDo gUaRagna maRTinS foi eleito reitor 
da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
(UERGS) para um mandato de quatro anos. Ele 
foi escolhido de forma direta pela comunidade 
acadêmica com 51,44% dos votos, sendo o 
primeiro reitor eleito desde a criação da UERGS, 
há nove anos. Martins tem 53 anos, sendo 23 
deles dedicados ao ensino superior. Atua na-
quela instituição desde 2004 ministrando aulas 
em diferentes unidades pelo Estado.



4     |     PUCRS NOTÍCIAS Nº 341 • 4 A 10 DE AGOSTO 2010

aconselhamento e Desenvolvimento de Carreira. De 11/8 
a 13/10. Coordenação: Profª Daniela Forgiarini Pereira (Facul-
dade de Psicologia). Horário: quartas-feiras, das 8h às 12h. 
Promoção: Fapsi. *
Fórum de gestão do Conhecimento da Face e SBgC-RS. 
Dia 12/8. Palestra: Atividades de gestão do conhecimento 
na elaboração do estudo de impacto ambiental. Ministran-
te: Cláudia Viegas (SBGC-RS). Horário: das 18h30min às 
19h30min. Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Inscri-
ções gratuitas no local. Promoção: Face.

Curso de extensão o Uso da informação Tecnológica para 
análise de mercado. Dias 12 e 13/8. Ministrante: Gustavo 
Fuchs (Diretor de Inteligência de Mercado e Propriedade In-
telectual da Yissum). Horário: das 9h às 12h30min e das 14h 
às 17h. Promoção: Fiergs/IEL, Escritório de Transferência de 
Tecnologia e Centro de Inovação PUCRS. *
Curso de extensão Cuidadores de idosos. De 12/8 a 29/10. 
Coordenação: Prof. Newton Luiz Terra. Horário: das 8h30min 
às 12h, de quinta-feira a sábado. Promoção: Instituto de Ge-
riatria e Gerontologia. *
Capacitação de professores para eaD. Curso na modalidade 
Ensino a Distância. De 30/8 a 5/11. Inscrições até 15/8 pelo 
site www.ead.pucrs.br. Promoção: PUCRS Virtual. 

Curso intensivo de Revisão para o exame da oaB. De 
16/8 a 23/10. Coordenação: Flávio Cruz Prates (Faculdade 
de Direito). Horário: de segunda a sexta-feira das 9h30min às 
22h45min e sábados das 8h às 11h35min. Promoção: Fadir. *
Curso de extensão Fotografia de natureza. De 24 a 30/8. 
Ministrante: Glauco da Silva Caon. Horário: das 19h às 22h, 
com saída de campo sexta-feira, sábado e domingo. Promo-
ção: Instituto do Meio Ambiente. *
Curso: enunciação e Discurso. Preparação para o Seminário 
Internacional de Texto, Enunciação e Discurso. Dias 30 e 31/8. 
Ministrantes: Dominique Maingueneau (França) e Maria Marta 
Negroni (Argentina). Horário: das 8h às 18h. Local: sala 305 
do prédio 8. Informações e inscrições pelo site www.pucrs.br/
eventos/sited. Promoção: Fale. *

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

Sobremesa musical. Camera-
ta da Orquestra Filarmônica da 
PUCRS em homenagem ao Dia 
dos Pais. Horário: 13h. Local: 
saguão do prédio 9. Evento gra-
tuito. Informações: 3320-3582 
ou cultura-musical@pucrs.br. 
Promoção: Instituto de Cultura 
Musical.

Pedidos de aproveitamento 
de disciplinas. Até 13/8. Local: 
Central de Atendimento ao Alu-
no, térreo do prédio 15. Horário: 
de segunda a sexta-feira das 8h 
às 21h15min. Informações: 
3320-3573.

Cursos integrados de ar-
tes. Temas: Descobrindo a 
Arte e História da França e Des-
cobrindo a Arte e a Literatura. 
Até 1.º/12. Dia 5: Descobrindo 
a Arte e História da Alemanha 
e da Áustria e Mitologia e a Arte 
Antiga. Até 2/12. Promoção: 
Pró-Reitoria de Extensão. *

Curso de extensão imper-
meabilização na Construção 
Civil. Até 27/8. Ministrante: 
Ernani Camargo Porcello. Ho-
rário: sextas-feiras, das 14h 
às 17h15min e das 19h às 
22h15min, e sábados das 9h às 
12h15min. Promoção: Faculda-
de de Engenharia. *

QUaRTa-FeiRa

SeXTa-FeiRa

Dia 4
Curso de extensão Um Desafio à Filosofia: Filosofia com 
Crianças?!. Até 4/12. Horário: sábados, das 8h10min às 
12h30min. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas. *

SÁBaDoDia 7

último dia para se inscrever no curso de extensão moodle 
para Professores. Modalidade de Ensino a Distância. Inscri-
ções e informações: www.ead.pucrs.br. Promoção: PUCRS 
Virtual.

DomingoDia 8

Projeto Som e Sentido. Audição de textos na voz de autores 
consagrados, com coordenação do Prof. Ricardo Barberena. 
Horário: das 18h45min às 19h15min. Local: Arena do Celin, 
prédio 8. Evento gratuito. Promoção: Faculdade de Letras.

último dia para confirmar presença na palestra trainee 
Souza Cruz. Voltado para formandos e diplomados com até 
dois anos de conclusão das áreas de Engenharia, Adminis-
tração, Economia, Psicologia e Informática. Confirmar pelo 
e-mail diplomadospucrs@pucrs.br. A palestra ocorre no 
dia 11/8. Horário: 18h30min. Local: auditório do prédio 32. 
Informações: 3353-4701. Promoção: Programa Diplomados.

TeRça-FeiRaDia 10
Dia 6

 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 vida é um talento que nos foi confiado para que possamos transformá-la, para 
que ela seja uma dádiva para os outros. nenhuma pessoa é um iceberg à deriva 

no oceano da História. Todos pertencemos a uma grande família na qual cada 
um tem o seu lugar e o seu próprio papel a desempenhar.”   João Paulo II

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

Requerimento de formatura. Até 25/8. Horário: de segunda 
a sexta-feira das 8h às 21h15min. Local: Central de Atendi-

mento ao Aluno, prédio 15. Informações: 3320-3573.

último dia para pedir complementação do requeri-
mento de matrícula e recursos relativos à matrícula. 
Locais, horários e informações nas secretarias das res-
pectivas unidades.

SegUnDa-FeiRaDia 9

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade. Coordenadora da Assessoria: Ana Luisa Baseggio • Editora Executiva: Magda Achutti • Edição: Ana Paula Acauan, 
Magda Achutti e Mariana Vicili • Redação: Ana Paula Acauan, Bianca Garrido, Magda Achutti, Mariana Vicili e Sandra Modena • Fotógrafos: Bruno Todeschini e Gilson Oliveira • Publicação on-line: Rodrigo Ojeda • Estagiárias: 
Jeniffer Caetano e Márcia Schuler • Revisão: José Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: PenseDesign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.
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