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E stão abertas as inscrições para o 4.º Tor-
neio Empreendedor, promovido pelo Núcleo 
Empreendedor da PUCRS. Podem participar 

alunos de graduação e de pós-graduação que, 
em equipes de dois a quatro integrantes, deverão 
elaborar um plano de negócios. O Torneio terá vá-
rias fases, incluindo um curso básico que ensina a 
elaboração de um plano. Serão premiados os três 

melhores, sendo que a equipe vencedora receberá 
R$ 16 mil em bolsas de estudo (abatimento nas 
mensalidades dos seus respectivos cursos), 
participação no programa de pré-incubação da 
incubadora Raiar e bolsa do Seminário Empretec. 
Além da premiação principal também haverá o 
Prêmio Empreendedorismo Social para a equipe 
que desenvolver um plano de negócios vinculado 

a uma iniciativa inovadora e sustentável que 
beneficie algum grupo social, comunidade e/ou 
organização social gaúcha. Inscrições na Pró-
-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40) até 
o dia 3/9. Informações: www.pucrs.br/eventos/ 
torneioempreendedor. Quem tem uma boa ideia, 
mas não tem equipe, pode procurar por parceiros 
no site.

Participe do Torneio Empreendedor

Incubadora Raiar tem nova gerência
Em 2/8 Edemar Antônio Wolf de Paula assumiu a gerência da Incubadora Raiar da 

PUCRS. A posse do novo representante marca também uma mudança nas rela-
ções institucionais da Incubadora, que passa a estar vinculada ao Parque Científico 
e Tecnológico (Tecnopuc), deixando de manter ligação formal com o Ideia – Instituto 
de Pesquisa e Desenvolvimento. Atuante desde 2003, a Incubadora Raiar oferece 
o suporte e as condições necessárias para que negócios inovadores se insiram no 
mercado de forma sustentável e competitiva. A aproximação com o Tecnopuc pro-
porciona um avanço para o processo de inovação das empresas incubadas, pois as 
posiciona num ambiente de geração constante de novas ideias e tecnologias. Atu-
almente, 78 empresas são beneficiadas com os serviços de apoio proporcionados 
pela Raiar no Campus e em Viamão.

Fé e Cultura debate 
quadrinhos de Crumb
N o dia 17/8, será realizado mais um encontro do 

projeto Fé e Cultura. Nessa edição, os professo-
res Paulo Horn Regal, diretor da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo, e Leomar Brustolin, da Faculdade 
de Teologia, discutirão o tema Deus e os quadrinhos 
de E. Robert Crumb. Crumb, artista gráfico e ilustra-
dor, é reconhecido como um dos fundadores do movi-
mento underground dos quadrinhos norte-amercianos e por seu estilo irreverente. 
Em 2009 lançou Gênesis, uma adaptação em quadrinhos do primeiro livro da Bíblia. 
O evento ocorre às 18h15min no auditório do prédio 9. A entrada é franca.

Pesquisa de opinião realizada sobre o 
PUCRS Notícias, em julho, revela que o 
boletim semanal tem um alto índice de 

aceitação e leitura entre a comunidade univer-
sitária. A pesquisa, aplicada pelas Assessorias 
de Comunicação Social e Planejamento e Marke-

ting, mostra que 87,4% do público consultado 
(alunos, professores e técnicos administrativos) 
lê a publicação, sendo que 53,1% a considera 
boa e 39,9% muito boa. Na avaliação, 97% 
dos entrevistados destacaram a facilidade de 
compreensão dos textos, 93,3% a objetividade 

e 90,2% a credibilidade das notícias. Foram en-
trevistadas 485 pessoas no Campus. Em agosto 
de 2010 o veículo de comunicação interna da 
Universidade completa nove anos de circulação. 
Também está disponível no site www.pucrs.br/
boletim, na íntegra, em formato PDF.

Leitores aprovam boletim PUCRS Notícias

A PUCRS pro-
move, a partir 
desta sema-

na, uma campanha 
de apoio voltada aos 
alunos que partici-
parão do Exame Na-
cional de Desempe-
nho de Estudantes 
(Enade). A proposta 
envolve um novo layout do site (www.pucrs.br/enade) e a cria-
ção de cartazes e folhetos, dentre outros, para divulgar e ampliar 
a comunicação com todos os estudantes e professores. O mate-
rial foi produzido pelo Espaço Experiência. O site traz simulado 
on-line, orientações para a prova, respostas a perguntas fre-
quentes, entre outros conteúdos. O Enade tem o objetivo de aferir 
o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação 
aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências. 
Os cursos da PUCRS previstos para participar do Enade 2010 
são Agronomia, Educação Física (bacharelado), Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 
Odontologia, Serviço Social e Zootecnia. A prova será em 21/11. 
A iniciativa reforça o compromisso da Universidade em oferecer 
aos alunos (ingressantes e concluintes) que farão o Enade um 
espaço interativo, com informações para realizá-lo.

Campanha incentiva 
alunos para o Enade

Ilustração: Divulgação
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Uso da informação tecnológica
N os dias 12 e 13/8 será realizado o curso O Uso da Informação Tecnológica para Análise 

de Mercado. Na ocasião, Gustavo Fuchs, diretor de Inteligência de Mercado e Propriedade 
Intelectual da Yissum (empresa de transferência de tecnologia da Universidade Hebraica 

de Jerusalém), apresentará o uso estratégico da informação tecnológica como uma ferramenta de 
análise de mercado que contribua para o aumento da competitividade. As aulas ocorrerão no Tec-
nopuc, prédio 96B. Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações: 
3320-3680. Promoção: Fiergs/IEL, com apoio do Escritório de Transferência de Tecnologia e Centro 
de Inovação da PUCRS, entre outras instituições.

Oficina sobre museus
De 17 a 19/8 ocorre a oficina gratuita Plano Mu-

seológico: implementação, gestão e organização 
de museus. Serão apresentados conceitos sobre 

museu e museologia, aspectos para elaboração e implan-
tação de um plano museológico, que vão desde a iden-
tificação da missão da instituição até possíveis públicos 
parceiros. Horário: das 9h às 12h e das 13h30min às 
17h. Inscrições: relacionamento.mct@pucrs.br. Infor-
mações: 3320-3521. Promoção: MCT, Instituto Brasileiro 
de Museus, Sistema Estadual de Museus e Secretaria de 
Estado da Cultura.

Prédio 5 tem  
telhado vivo

D epois de experiências no canteiro expe-
rimental da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU) e no lado externo do Museu 

de Ciências e Tecnologia, a Divisão de Obras (DO) 
e a Prefeitura Universitária colocaram um telhado 
vivo no prédio 5 (em cima da agência do Banri-
sul). A tecnologia consiste na aplicação de solo e 
vegetação sobre uma superfície impermeável da 
cobertura da edificação. Uma das vantagens é a 
manutenção da temperatura estável. Pesquisa 
sobre o tema foi apresentada por alunos no Salão 
de Iniciação Científica, com orientação do professor 
Márcio D’Avila. Os pesquisadores integram o grupo 
Uso Sustentável de Energia, com acadêmicos e 
funcionários da FAU, Faculdade de Engenharia, DO 
e Prefeitura Universitária.

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

Alunos podem ir para o Reino Unido
N o dia 16/8 iniciam as inscrições para o Programa Top UK Santander Universidades. Serão 

beneficiados 70 acadêmicos de todo o Brasil que farão visitas técnicas e terão aulas, 
durante duas semanas, em universidades da Inglaterra e da Escócia. A PUCRS é uma 

das dez universidades participantes. Podem se inscrever alunos de graduação de Medicina, En-
genharia, Informática, Direito, Economia e Ciências Biológicas. Inscrições até 20/8 no Programa 
de Mobilidade Acadêmica (prédio 15, sala 116). Seis estudantes da PUCRS serão selecionados 
e acompanhados pela professora Silvana Silveira. O programa inclui passagens, hospedagem e 
alimentação. O embarque ocorre em 15/10. Informações: 3320-3656.

Conversas sobre o tempo
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação promove, de 23 a 27/8, o evento Conversas 

sobre o tempo, com debates abordando diferentes enfoques sobre o tema. A atividade, que 
tem entrada franca, ocorre no anfiteatro do Museu de Ciências e Tecnologia, das 18h às 

19h30min. Informações: 3320-3521. Confira no quadro a programação:

DaTa TEMaS PaLESTRaNTES

23/8
Tempo e envelhecimento Prof. Emilio Jeckel
Tempo e cérebro Prof. Jaderson Costa

24/8
Tempo na literatura Prof. Luiz Antonio de Assis Brasil
Tempo e mito Prof. Ronel da Rosa

25/8
A Física do tempo Prof. João Bernardes da Rocha Filho
Tempo e Psicanálise Prof.ª Mônica Kother Macedo

26/8
O tempo de Deus Prof. Luiz Carlos Susin
O tempo da Lei Prof. Carlos Alberto Molinaro

27/8
Tempo e existência Prof. Ricardo Timm de Souza
O tempo da hipermodernidade Prof. Juremir Machado da Silva

Grupos oferecem apoio psicológico
O Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia (SAPP), clínica-escola da Faculdade 

de Psicologia, oferece grupos terapêuticos para Tabagismo, Pânico e Habilidades Sociais, 
destinados à comunidade da PUCRS. Os grupos são fechados (com cerca de 15 pessoas) e 

todos passam por uma avaliação anterior ao tratamento. Os interessados devem enviar um e-mail 
para sapp@pucrs.br ou entrar em contato pelo 3320-3561.

PaRa QuEM é INDICaDo
Grupo de treinamento 
em habilidades sociais

Para pessoas com dificuldades no contato social e com ansiedade 
elevada diante de situações sociais.

Grupo de Pânico Para quem vivenciou uma situação de pânico na qual teve medo de 
enlouquecer, perder o controle ou morrer devido à ansiedade elevada.

Grupo de Tabagismo Para pessoas que têm problemas com cigarro e que estejam 
dispostas a mudar o hábito de fumar.



Serviços da Central de 
Atendimento ao Aluno
A Central de Atendimento ao Aluno (Ceal), no 

térreo do prédio 15, integra diferentes setores 
e proporciona agilidade na solução das neces-

sidades dos estudantes. Trabalham em torno de 60 
funcionários no contato com o público e em atividades 
internas, nos turnos da manhã, tarde e noite. A Ceal 
conta com um sistema eletrônico de autoatendimento, 
pelo qual o aluno identifica que serviço deseja utilizar.

Saiba quais são os setores e tipos de atendimen-
tos do complexo da Ceal:

 � Ingresso e Registro acadêmico – Solicitação 
de documentação ou pedidos acadêmicos, cancela-
mento de disciplinas, trancamento e cancelamento 
de matrícula, expedição de diplomas e certificados. 
Controle de cadastro e registro acadêmico.

 � Financeiro acadêmico – Emissão e cobrança 
das mensalidades, negociações, taxas escolares, 
seguro educacional e desconto familiar.

 � Créditos e Benefícios – Encaminhamentos e 
solicitação de Fies e Credpuc e Bolsa ProUni.

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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rios), Atividades Complementares, Programa de 
Mobilidade Acadêmica (oferece aos alunos de 
graduação oportunidades de realizar estudos 
compatíveis com o seu currículo em universida-
des conveniadas – nacionais ou estrangeiras) e 
Programa de Educação Tutorial.

 � Laboratório de aprendizagem – Ofe-
rece atividades presenciais e a distância com 
acompanhamento de monitores e professores, 
em ambiente próprio para a convivência entre 
graduandos e pós-graduandos, com vistas à 
qualificação do aprender.

 � Laboratório de Ensino atendimento a 
Pessoas com Necessidades Especiais – In-
fraestrutura tecnológica para o atendimento a 
pessoas com necessidades educativas especiais.

 � Espaço Iniciação Científica – Aten-
dimento aos bolsistas de Iniciação Científica, 
orientações sobre possibilidades de atuação em 
projetos de pesquisa e informações sobre editais.

No Congresso Latino Americano de Física 
Médica, realizado em Cuzco (Peru), foi assinado 
contrato para a realização da 28.ª Conferência 
Internacional de Física Médica, na PUCRS, de 17 a 
20 de abril de 2011. O evento terá a apresentação 
de palestras e trabalhos científicos em diversas 
áreas da Física aplicadas à Medicina e Biologia, 
além de promover cursos e oficinas para a capa-
citação de profissionais e estudantes em Física 
Médica com palestrantes de renome internacional. 
A diretora da Faculdade de Física, aNa MaRIa 
MaRQuES Da SILVa, participou da assinatura do 
contrato e presidirá a conferência na Universidade. 
Ana Maria também foi eleita, recentemente, para 
o segundo mandato na Comissão de Física Médica 
da Sociedade Brasileira de Física, de 2010-2013.

Os professores CLÁuDIo FRaNKENBERg e 
VINÍCIuS LICKS são os novos vice-diretores da 
Faculdade de Engenharia. A professora EDIMaRa 
MEZZoMo LuCIaNo assume a vice-direção da 
Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia, ao lado do atual vice, LuIZ EDgaR 
MEDEIRoS. Os docentes foram empossados em 
5/8 durante reunião com diretores de unidades 
acadêmicas e institutos.

 � Diplomados PuCRS – O Progra-
ma tem como objetivo principal manter o 
aluno em contato com a Instituição, co-
legas, professores e a vida universitária.

 � Estágios – Acompanhamento e 
gerenciamento dos estágios não obri-
gatórios realizados pelos alunos dos 
cursos de graduação. Responsável pela 
homologação de convênios com empre-
sas concedentes de estágios e agentes 
de integração.

 � ouvidoria Institucional – Canal 
de comunicação e escuta entre a comu-
nidade (interna e externa) e a PUCRS, 
visando à maior transparência, melhoria 
contínua e fortalecimento das relações.

 � apoio à Formação acadêmica 
– Acompanhamento e atendimento das 
rotinas ligadas ao ensino de graduação: 
estágios (obrigatórios e não obrigató-

No final de julho encerrou-se a 7.ª edição do Pro-
jeto Missão Porto Alegre – Vila Fátima, realizado pelo 
Programa Universidade Missionária da PUCRS, por 
meio do Centro de Pastoral e Solidariedade. Setenta 
e cinco universitários missionários vivenciaram uma 
experiência espiritual e solidária com aquela comuni-
dade carente. Os alunos visitaram famílias, realizaram 
oficinas educativas e de cultura religiosa para crianças 
e adultos e prestaram trabalhos comunitários e pas-
torais. Houve ainda um brechó solidário e ações de 
recuperação física de alguns espaços da comunidade. 
O Reitor JoaQuIM CLoTET participou da apresentação 
dos resultados da missão.

No Seminário Nacional de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, promovido pelos Ministérios da 

Educação e da Saúde, em Brasília, participa-
ram as professoras aNDRéIa guSTaVo, co-
ordenadora do curso de Enfermagem e repre-
sentante do Pró-Saúde I, e FLaVIa THIESEN, 
docente da Faculdade de Farmácia e coorde-
nadora dos Programas PET Saúde e Pró-Saúde 
II. O evento teve cerca de 2 mil participantes e 
mais de cem trabalhos apresentados. O estudo 
da PUCRS, relatando a experiência dos pro-
gramas Pró-Saúde, PET-Saúde e Premus, foi 
selecionado como destaque para apresentação 
oral, além da forma de pôster.

Os alunos do curso de Engenharia da 
Computação IgoR BaJERSKI e VINICIuS DaL 
BÓ aBELLa receberam da Associação das 
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Infor-
mação – Regional RS (Assespro) a distinção de 
melhor trabalho de conclusão de curso (TCC) 
de Engenharia de Computação. A entrega foi 
realizada durante a cerimônia de formatura, 
em 24/7, pelo diretor da Assespro Luciano 
Pitrez. Braço Robótico com Controle Remoto 
Bluetooth foi o tema do trabalho desenvolvido 
pelos agraciados. O professor da Faculdade de 
Engenharia JÚLIo CéSaR MaRQuES DE LIMa 
recebeu troféu de orientador do melhor TCC.

Foto: Divulgação
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Curso de extensão ações de Despejo Frente às alterações da Lei 
do Inquilinato: aspectos Materiais e Processuais. De 18/8 a 8/9. 
Ministrantes: Isabel Cristina Porto Borjes e Profª Elisabeth Schreiber 
(Faculdade de Direito). Horário: das 19h às 22h, às quartas-feiras. 
Promoção: Fadir. *
Programa Voluntariado. Inscrições até 20/8 no Núcleo de Vo-
luntariado PUCRS/Avesol, prédio 17, sala 101, das 8h30min às 
21h30min, ou pelo site www.pucrs.br/voluntariado. Promoção: Cen-
tro de Pastoral e Solidariedade.

Curso de extensão Fotografia de Natureza. De 24 a 30/8. Minis-
trante: Glauco da Silva Caon. Horário: das 19h às 22h, com saída de 
campo sexta-feira, sábado e domingo. Promoção: Instituto do Meio 
Ambiente. *
Curso de extensão autocad Básico. De 25/8 a 29/9. Ministrante: 
Prof. Luciano Battastini (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo). 
Horário: das 8h às 11h30min, quartas-feiras. Promoção: FAU. *
olimpíadas da PuCRS. De 25/9 a 30/10. Atividade aberta para alu-
nos, diplomados, professores e técnicos administrativos. Local: Par-
que Esportivo. Inscrições até 31/8 pelo site www.pucrs.br/olimpiadas. 

Seminário Brasileiro-Espanhol sobre Direitos Sociais. Dias 31/8 
e 2/9. Horário: das 9h às 12h. Local: sala 1035, 10.º andar do prédio 
11. Entrada franca. Informações: 3320-3537 ou ppgdir@pucrs.br. 
Promoção: PPG-Direito.

Curso de Áreas Verdes do Futuro: aplicando os Princípios de Sus-
tentabilidade. Dias 24 e 25/9. Ministrantes: Miriam Regina Stumpf 
Morelli e Sonja de Castro Boechat. Horário: sexta-feira das 14h às 
17h30min e das 18h15min às 22h e sábado das 8h30min às 12h e 
das 14h às 17h30min. Promoção: Faculdade de Engenharia. *

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

Sobremesa Musical. Quarteto de 
Trombones da Orquestra Filarmônica da 
PUCRS. Horário: 13h. Local: saguão do 
prédio 9. Entrada franca. Informações: 
3320-3582 ou cultura-musical@ 
pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura 
Musical.

aula Inaugural do PPg-Filosofia 
2010/2. Tema: Uma teoria empiris-
ta da percepção. Ministrante: Otávio 
Bueno (University of Miami). Horário: 
14h. Local: auditório do 9.º andar do 
prédio 50. Entrada franca. Informações:  
3320-3554 ou filosofia-pg@pucrs.br. 
Promoção: Programa de Pós-Gradua-

ção em Filosofia. 

Palestra trainee Souza Cruz. Vol-
tada para diplomados com até dois 
anos de conclusão e formandos das 
áreas de Engenharia, Administra-
ção, Economia, Psicologia e Infor-
mática. Horário: 18h30min. Local: 
auditório do prédio 32. Entrada fran-
ca. Informações: 3353-4701. A pre-
sença pode ser confirmada pelo e-
-mail diplomadospucrs@pucrs.br. 
Promoção: Programa Diplomados.

Curso pré-congresso de ecografia 
venosa. Preparação para o 11.º Con-
gresso Brasileiro de Flebologia e Lin-
fologia. Ministrante: Nicos Labropoulos 
(EUA). Horário: 8h. Local: Anfiteatro Ir. 
José Otão, 2.º andar do Hospital São 
Lucas. O Congresso acontece entre os 
dias 12 e 14/8 no teatro do Bourbon 
Country. Informações: www.vjs.com.br/
flebolinfo2010.

Seminário Economia às 5:30. Tema: Avaliação Econômica em Saúde. Minis-
trantes: Tanara Sousa (UFRGS). Horário: das 17h30min às 19h. Local: auditório 
do 9.º andar do prédio 50. Entrada franca. Informações: 3353-4769 ou ramal 
4101 com professor Osmar de Souza. Promoção: Face.

QuaRTa-FEIRa

SEguNDa-FEIRa

DIa 11
Fórum de gestão do Conhecimento da 
Face e SBgC-RS. Palestra: Atividades 
de gestão do conhecimento na elabo-
ração do estudo de impacto ambiental. 
Ministrante: Cláudia Viegas (SBGC-RS). 
Horário: das 18h30min às 19h30min. Lo-
cal: auditório do 9.º andar do prédio 50. 
Inscrições gratuitas no local. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabili-
dade e Economia.

QuINTa-FEIRaDIa 12

Ciclo de Conferências – Projetos de 
Filosofia. Tema: Subjetividade e inter-
subjetividade na filosofia moderna. Mi-
nistrante: Prof. Draiton Gonzaga de Souza 
(Faculdade de Filosofia e Ciências Huma-
nas). Horário: 14h. Local: auditório térreo 
do prédio 5. Entrada franca. Informações: 
3320-3554 ou filosofia-pg@pucrs.br. 
Promoção: PPG-Filosofia.

Último dia de inscrições para seleção 
de voluntários do Espaço Experiên-
cia. Local: sala 106, prédio 7. Horário: 
das 14h às 18h. Informações: http:// 
eusoufamecos.pucrs.br. Promoção: Fa-
culdade de Comunicação Social.

SExTa-FEIRaDIa 13

aconselhamento financeiro gratuito. 
Evento referente ao Dia do Economista, 
comemorado em 13/8. Horário: das 9h às 
17h. Local: estacionamento do Carrefour, 
Rua Albion, 111. Promoção: Departamen-
to de Ciências Econômicas da Face.

SÁBaDoDIa 14
DIa 16

 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.

“Teria sido mais cômodo se Deus nos tivesse ordenado apenas amá-lo, mas 
Ele quis acrescentar que o mandamento do amor ao próximo é tão importante 
quanto aquele do amor a Deus. Tal fato, realmente, complica muito as coisas 

para muita gente.”   Francis Xavier Nguyen Van Thuan

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