
Testing Day promove 
intercâmbio entre 
empresas e academia

Universidade e empresas promovem 
o intercâmbio de informações e ex-

periências na área de Teste de Software. 
O Testing Day será realizado no dia 14/9, 
das 13h às 21h30min, no auditório térreo 
do prédio 32. Entre os temas aborda-
dos estão Formação e tendências do 
mercado e Estratégia diferenciada de 
engenharia de testes para o segmento 
de telecomunicações e informática 
para obtenção de vantagem compe-
titiva. Alunos e funcionários da PUCRS 
e colaboradores da Dell, HP, Stefanini, 
Zero-Defect são isentos. Integrantes da 
Universidade devem retirar, até 13/9, a 
ficha de inscrição na secretaria da Facul-
dade de Informática (sala 505 do prédio 
32). As vagas gratuitas são limitadas. O 
público em geral deve ir à Proex (sala 201 
do prédio 40). Informações: www.pucrs.
br/eventos/testingday.

Seminário destaca 
internacionalização

Nos dias 9 e 10/9 a PUCRS promove 
o Seminário Internacional Inovação, 

Universidade e Internacionalização, 
dirigido a seus professores e gestores. A 
atividade é promovida pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação e conta, 
neste ano, com a parceria da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). Além da 
Mostra de Boas Práticas – Internaciona-
lização da PUCRS, são discutidos temas 
como Internacionalização, Qualidade na 
Educação Superior, Internacionalização 
e Acreditação e Internacionalização e 
Blocos Regionais. O Reitor Joaquim Clotet 
faz a sessão de abertura. Participam, en-
tre outros, a professora da Universidade 
de Stanford Heideh Fattaey; o coordena-
dor do Setor de Educação Unesco Brasil, 
Paolo Fontani; a chefe da Seção de Re-
forma, Inovação e Garantia da Qualidade 
Unesco/Paris, Stamenka Uvalic-Trumbic; 
Guy Haug, da European Research Area; 
e Ramiro Jordan, vice-presidente do 
Ibero-American Science & Technology 
Education Consortium.

Candidatos ao governo
participam de bate-papo
O Diretoria Kzuka – Eleições Governadores 

2010 será realizado no dia 10/9, a partir das 
14h30min, com apoio da PUCRS, que cedeu 

o Salão de Atos para o evento. Os candidatos ao 
governo do Estado foram convidados para bate-
-papo com universitários e alunos de Ensino Médio. 
O evento inclui apresentação de pocket show e 
coquetel. O Diretoria Kzuka é gratuito, mas a entra-

da só se dará com a apresentação de carteira de 
identidade e da pulseira de convidado. Deve ser so-
licitada pelo e-mail diretoria@kzuka.com.br, in-
cluindo nome, telefone de contato, idade e escola. A 
confirmação será encaminhada por e-mail, com as 
informações para a retirada da pulseira. Não será 
permitido o acesso com materiais de campanha. O 
Diretoria Kzuka é realizado pelo Kzuka e Grupo RBS.
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A Semana Farroupilha 
inspira um ciclo de pales-
tras sobre Cultura Política e 
Identidade Cultural Gaúchas, 
realizado pela Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas 
e Centro de Pastoral e Solida-
riedade. O Piquete Querência 
Pastoral está aberto de 8 a 
30/9 das 9h às 21h, ao lado 
do prédio 17. Com o lema Por 
um Rio Grande mais fraterno 
e solidário, promove a inte-

gração da comunidade aca-
dêmica. Alunos, professores 
e técnicos administrativos 
podem reservar o local para 
confraternização com cole-
gas. Em 17/9, às 19h30min, 
haverá o tradicional porco no 
rolete e churrasco. Ingressos 
no prédio 17, sala 101. No 
mesmo dia, às 18h30min, 
será realizada missa crioula. 
Informações: 3320-3576 e 
www.pucrs.br/pastoral.

Cultura é tema de palestras

A Faculdade de Direito realiza, dias 8 e 9/9, das 19h30min às 22h40min, a Jornada de Justiça Criminal, 
no auditório do prédio 11. A abertura será com a procuradora-geral de Justiça, Simone Mariano da 
Rocha. Em seguida, o superintendente da Polícia Federal, Ildo Gasparetto, fala sobre A investigação, a 

força-tarefa, o suspeito e suas garantias. Na mesma noite, participam o promotor de Justiça David Medina 
da Silva e o juiz Amadeo Henrique Ramella Butelli. No dia 9 estão previstas as presenças do procurador 
da República Roberto Luís Oppermann Thomé, desembargador Aramis Nassif e advogado e professor da 
PUCRS Antônio Dionísio Lopes. Inscrições gratuitas na secretaria do Direito, prédio 11, 8.º andar.

Jornada mostra os desafios da Justiça Criminal

Foto: Arquivo PUCRS

CiClo De paleSTraS*
14/9 – Cultura e Religiosidade, com Luís Carlos Susin (PUCRS) e Ari Oro (UFRGS)

15/9 – Cultura Política Gaúcha?, com Luís Alberto Grijó (UFRGS) e Luciano Aronne de Abreu (PUCRS)

16/9 – Literatura Gaúcha e Regionalismo, com Luiz Antonio de Assis Brasil (PUCRS) e Luís Augusto Fischer (UFRGS)

17/9 – Tradicionalismo e Identidade Cultural, com Nilda Jacks (UFRGS)

* Sempre às 18h30min, no auditório do prédio 5. Entrada franca
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Lanterna com energia solar

Uma lanterna abastecida com energia solar é um dos 
produtos da Linha Eco da Livraria Edipucrs. Captada 
por módulos fabricados de silício, não é poluente e não 

apresenta riscos à natureza. A durabilidade é de até 25 anos. 
A utilização de energia solar em pequenos dispositivos eletrô-
nicos reduz ou elimina a necessidade da utilização de pilhas ou 
baterias. O preço da lanterna é R$ 18,50. Confira produtos da 
Linha Eco na livraria, prédio 41. Novidades pelos www.flickr.
com/photos/edipucrs e twitter.com/eDipUCrS.

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

Palestra na Filosofia
N o dia 16/9 será realizada a palestra Mundobraz: o devir-Brasil 

do mundo e o devir-mundo do Brasil, seguida de lançamento 
de livro de mesmo nome. O palestrante será o autor, Giuseppe 

Mario Cocco, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na 
obra em questão, Cocco esclarece sobre a importância de se evitar 
os rótulos neoliberais de um mundo indiferente e homogeneizado e 
propõe um caminho em direção ao futuro da globalização, tendo como 
essência desse processo a Brasilianização. O evento ocorre às 10h no 
auditório do 9.º andar do prédio 50. A entrada é franca. A promoção 
é do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e do Centro Brasileiro 
de Pesquisa em Democracia. Informações: 3320-3554 ou filosofia-
-pg@pucrs.br.

Célula artificial
Até o fim deste mês é possível visitar a exposição temporária 

Célula Artificial?, do Museu de Ciências e Tecnologia (MCT). A 
mostra permite conhecer e apreciar os reais avanços e metodo-

logias na área da Biologia Sintética. Os visitantes têm a oportunidade 
de saber o que é Transgenia, a Síntese Artificial do DNA, se é possível 
sintetizar células ou até mesmo criar novos organismos vivos dentro 
de um laboratório. A exposição pode ser visitada gratuitamente no 
saguão de entrada do MCT de terças a domingos, das 9h às 17h. 
Informações: 3320-3521.

Promoções do Direito
O professor Andrea Castaldo, da Universidade de Salerno (Itália), estará na 

PUCRS, no dia 13/9, para falar sobre lavagem de dinheiro. Castaldo é um 
dos maiores especialistas em direito penal econômico da Europa. O evento 

tem entrada franca e ocorre às 19h30min na sala 307 do prédio 11. As inscrições 
podem ser feitas pelo e-mail ppgccrim@pucrs.br. A promoção é do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Criminais. No dia 15/9 o Tribunal Administrativo de 
Recursos do RS promove uma sessão de julgamento na PUCRS, em parceria com a 
Faculdade de Direito. A atividade se inicia às 8h e ocorre no auditório do prédio 11. 
vale como atividade complementar ou atividade prática curricular (Prática Fiscal) 
para os alunos do Direito. Inscrições gratuitas e informações na secretaria da Facul-
dade (8.º andar do prédio 11).

Feira das Profissões
N os dias 16 e 17/9 a PUCRS realiza a tradicional Feira das Profissões. Serão 

apresentados os cursos de graduação oferecidos pela Universidade por meio 
de ações que esclarecerão dúvidas sobre eles e haverá bate-papos com pro-

fessores e estudantes. No ano passado o evento recebeu mais de 14 mil visitantes. 
A Feira ocorre das 9h às 22h no Centro de Eventos (prédio 41) e tem entrada franca. 
No dia 16/9 será realizado um Simulado, cujas inscrições estão encerradas. Infor-
mações: 3353-4430 ou www.pucrs.br/feiradasprofissoes.

Evento debate A morte da fé
No Projeto Fé e Cultura do dia 14/9 será discutido o livro A morte da fé – reli-

gião, terror e o futuro da razão, do norte-americano Sam Harris. O palestrante 
será o professor Draiton Gonzaga de Souza, diretor da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas, que se posicionará criticamente com relação à obra. O polêmico 
livro, vencedor do PEN/Martha Albrand Award de 2005, ataca os alicerces das reli-
giões dogmáticas. O evento ocorre às 18h15min no auditório do prédio 9. A entrada 
é franca. veja a programação completa do Projeto no site www.pucrs.br/feecultura.

Foto: Edipucrs

Novidades no Parque Esportivo
A A c a d e m i a  d e 

Ginástica do Par-
que  Espor t i vo 

está com novidades 
para os seus usuários. 
Além de lançar um 
quadro atualizado de 
horários de ginástica, 
inaugurou uma nova 
sala de ginástica e 
ampliou a sala de mus-
culação. Em breve será 
lançada a modalidade 
de ginástica para a terceira idade. A Academia localiza-se no 2.º andar do Parque 
Esportivo da Universidade. A Escola de Natação do Parque informa que, a partir 
do dia 10/9, haverá novas turmas de hidroginástica e deep water (hidroginástica 
realizada em piscina de dois metros de profundidade, em que se utiliza coletes de 
flutuação). Informações: 3320-3622 ou www.pucrs.br/parqueesportivo.



Participe das avaliações institucionais
A seção Superdicas elucida como funcio-

na o processo de avaliação na PUCRS. 
Todo semestre, os alunos e professores 

analisam as disciplinas de graduação, o que 
contribui para a tomada de decisões acerca 
da gestão da aula na Universidade. No final 
do ano passado, a comunidade acadêmica 
respondeu pela internet ao instrumento de 
Autoavaliação Institucional referente aos 
itens Infraestrutura: Espaços Físicos e Recur-
sos, Infraestrutura: Serviços, Biblioteca, Co-
municação e Imagem, Atendimento ao Aluno 
e Atendimento ao Funcionário. Os resultados 
estão sendo trabalhados nos setores corres-
pondentes para que possam surgir ações que 
atendam às demandas do público interno e 
contribuam para a melhoria dos serviços. 

Esses processos são uma exigência 
do Ministério da Educação (MEC), fazendo 
parte do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes), instituído pela 
lei 10.861, de 2004. Quanto à avaliação 

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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externa, o Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade), feito por alunos de cursos 
definidos pelo MEC, está marcado para 21/11. 
As avaliações das disciplinas dos cursos de 
Mestrado e Doutorado e da Extensão serão 
implantadas até o final de 2010 pela PUCRS.

aS ComiSSõeS reSponSáveiS
No caso da avaliação interna, desde a 

elaboração dos instrumentos até o enca-
minhamento de relatórios ao MEC cabem à 
Comissão Técnica de Avaliação (CTA), criada 
por iniciativa da PUCRS. Também se responsa-
biliza pela orientação de pesquisas realizadas 
na Universidade e pelo acompanhamento dos 
processos externos.

Prevista pelo Sinaes, a Comissão Própria 
de Avaliação (CPA) tem a função de referendar 
o plano geral de autoavaliação institucional e o 
seu relatório elaborados pela CTA e submetê-
-los à aprovação dos órgãos superiores da 
Universidade. Conta com representantes da 

O Museu de Ciências e Tecnologia (MCT), em parceria 
com o Centro de Inovação Microsoft-PUCRS, realizou 
capacitação de seus funcionários para utilizarem a fer-
ramenta Microsoft Office Enterprise Project Management. 
O instrumento será empregado para o gerenciamento das 
atividades nas exposições do Museu, facilitando a comuni-
cação entre os diversos setores envolvidos. Em museus, a 
utilização dessa ferramenta de gerenciamento de projetos 
é inédita no Brasil e a adaptação para esse fim coube às 
equipes do MCT e do Centro de Inovação.

Estes são os alunos selecionados no processo seletivo 
para participar do Programa Top UK Santander Universi-
dades 2010: mariana ribeiro De almeiDa (Medicina), 

montagem sobre foto de Dominik Gwarek/stock.XCHNG

GUilHerme amaral briTo lei-
Te (Engenharia), lUCaS pHili-
ppi Dall’aGnol (Direito), JoÃo 
peDro v. S. vieira (Economia), 
renaTo FalSarella malveZZi 
(Informática) e bianCa villavi-
CenCio (Biologia). Em universi-
dades da Inglaterra e da Escócia, 
eles farão visitas técnicas e terão 
aulas durante duas semanas. A 
PUCRS é uma das dez instituições 
de ensino superior participantes 
do programa que beneficia 70 
acadêmicos de todo o País.

O professor da Faculdade de 
Medicina GUilHerme DanTaS 
assumiu a coordenação do Grupo 
de Trabalho sobre a Saúde do 
Homem na Sociedade Brasileira 
de Medicina de Família e Comu-
nidade (SBMF). Entre os dias 13 
e 15/9, ele representa a SBMF em 
seminário internacional sobre o 
tema, realizado em Brasília, com 
a participação de representantes 
de 14 países.

O escritor, profes-
sor da Faculdade de 
Letras e coordenador 
do Delfos – Espaço de 
Documentação e Me-
mória Cultural, lUiZ anTonio De aSSiS braSil, recebeu, 
em 31/8, o Troféu Guri, premiação da Rádio Gaúcha que 
valoriza personalidades que se destacaram em suas áreas 
de atuação, divulgando o Rio Grande do Sul para o Brasil 
e o mundo. A solenidade foi realizada na Casa da RBS no 
Parque Assis Brasil, em Esteio.

A professora do curso de Relações Públicas da Fa-
culdade de Comunicação Social SoUvenir DornelleS 
assumiu, em agosto, a coordenação de comunicação e 
marketing do Educon – Educação Continuada da PUCRS.

A tecnologia Cultivo de plantas sob condições de 
hipergravidade, desenvolvida no Centro de Microgravidade 
pelos professores marliSe araÚJo DoS SanToS, THaiS 
rUSSomano, leanDro aSTariTa e Felipe FalCÃo, en-
tre outros autores, foi selecionada e apresentada na mostra 
Conecta 2010, em São Paulo. O evento é uma promoção 
da USP com apoio do CNPq e outras instituições. Marlise 
representou o grupo de pesquisadores. A coordenadora do 
Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT), eliZabeTH 
riTTer, também fez uma palestra mostrando a ação do 
ETT.

Foto: Divulgação

Pró-Reitoria de Graduação, Assessoria de Pla-
nejamento e Marketing (Asplam), Faculdade de 
Educação, Associações dos Funcionários e dos 
Professores, Diretório Central dos Estudantes e so-
ciedade civil. Dois membros da CPA fazem parte da 
CTA, além das Pró-Reitorias, Asplam e Assessoria 
de Comunicação Social.

por QUe reSponDer
 Os resultados são potenciais ferramentas de 

gestão pedagógica e administrativa.
 Os pontos de vista sobre a vivência institu-

cional contribuem para o aperfeiçoamento contínuo 
da Universidade. Um dos exemplos de melhoria foi 
a criação da Central de Atendimento ao Aluno, no 
prédio 15.

 Avaliar significa se sentir parte e ajudar a 
promover mudanças necessárias.

 O respondente conta com sigilo.

Informações: www.pucrs.br/autoavaliacao
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Sobremesa musical. Com a Or-
questra Filarmônica completa. Ho-
rário: 13h. Local: saguão do prédio 9. 
Entrada franca.

inscrições para missões pa-
róquia e Sem Fronteiras. Até 
5/11. Inscrições: www.pucrs.br/ 
pastoral. A Missão Paróquia ocor-
re na Restinga de 14 a 20/12, e a 
Missão Sem Fronteiras, no Chile 
de 3 a 13/1/11. Informações pelo 
telefone 3320-3576 ou no Centro 
de Pastoral e Solidariedade, pré-
dio 17, sala 101.

9.º Congresso da Sociedade bra-
sileira de atendimento integra-
do ao Traumatizado. Até 10/9. 
Local: Centro de Eventos. Infor-
mações e inscrições no site www. 
congressosbait.com.br.

aula aberta. Tema: Política Externa 
do Brasil. Ministrante: Maria Izabel 
Mallmann. Horário: das 19h30min 
às 21h30min. Local: auditório do 
prédio 5. Entrada franca. Promoção: 
FFCH

Colóquio sobre Teoria da Comunicação 
(pós-Graduação). voltado para alunos e pro-
fessores do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social. Horário: 10h. Local: sala 
301 do prédio 7. Entrada franca. Informações: 
3320-3658. Promoção: Grupo de Pesquisa so-
bre Teoria da Comunicação do Procad/Capes.

3.º encontro da rede de educadores em mu-
seus do rS – último dia de inscrições. O even-
to ocorre no dia 11/9. Horário: das 13h30min às 
17h. Local: Museu de Ciências e Tecnologia. 
Inscrições pelo e-mail coordeducacional.mct@
pucrs.br, com nome completo, instituição em 
que atua e telefone para contato. Informações: 
remrgs.blogspot.com e 3353-4284.

Fórum de gestão do conhecimento. Pales-
tra: Resultados da pesquisa sobre práticas de 
gestão do conhecimento no varejo gaúcho. Mi-
nistrante: Lourdes Ritt (Sociedade Brasileira de 
Gestão do Conhecimento). Horário: às 18h30min. 
Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Ins-
crições gratuitas no local. Promoção: Face.

lançamento do edital para seleção de em-
presas da incubadora raiar. Inscrições até 
8/10. Informações: www.pucrs.br/raiar. vagas 
preferenciais a alunos e diplomados pela PUCRS.

QUarTa-Feira QUinTa-FeiraDia 8

aula inaugural do curso de Ciências aeronáu-
ticas. Temas: Aspectos militares, políticos, eco-
nômicos e culturais na China, Coreia e Vietnã e A 
identificação da filosofia Sipaer. Ministrante: coro-
nel-aviador Carlos Alberto Conceição (chefe da Pri-
meira Seção do Estado-Maior da Aeronáutica). Horá-
rio: 9h. Local: auditório do prédio 9. Entrada franca.

Colóquio sobre Teoria da Comunicação. Para alu-
nos e professores da graduação. Horário: 10h. Local: 
auditório do prédio 7. Entrada franca. Informações: 
3320-3658. Promoção: Grupo de Pesquisa sobre 
Teoria da Comunicação do Procad/Capes.

SexTa-FeiraDia 10
recepção aos novos docen-
tes. Horário: das 9h às 12h. 
Local: sala 602 do prédio 40. In-
formações: 3353-4546. Promo-
ção: Pró-Reitorias de Assuntos 
Comunitários e de Graduação.

2.º encontro de ex-Dirigentes 
e Fundadores da associação 
dos Funcionários da pUCrS. 
Horário: 12h. Local: Restau-
rante Panorama. Informações:  
3339-2320.

SábaDoDia 11

matinê das Duas: Cine Comenta-
do. Exibição do filme A vida secreta 
das palavras. Aberto ao público a 
partir dos 50 anos. Local: audi-
tório térreo do prédio 40. Horário: 
14h15min. Entrada franca. Infor-
mações: 3353-4114. Promoção: 
Núcleo de Pesquisa em Demandas 
e Políticas Sociais da Faculdade de 
Serviço Social.

Seminário economia às 5:30. 
Tema: A produção científica sobre 
Economia e meio ambiente na 
Anpec: uma análise do período 
2005 a 2009. Ministrantes: Bruno 
Goularte (mestrando PPGE/PUCRS) 
e Marcos vinicius Godecke (Banco 
do Brasil). Horário: das 17h30min 
às 19h. Local: auditório do 9.º an-
dar do prédio 50. Entrada franca. 
Informações: 3353-4769 ou ramal 
4101. Promoção: Face.

SeGUnDa-FeiraDia 13
Credpuc – último dia de inscrições. 
Programa de Crédito Educativo da PUCRS, 
voltado a alunos de graduação de qualquer 
semestre, carentes de recursos financei-
ros. Inscrições: www.pucrs.br/beneficios. 
Estudantes com a matrícula trancada de-
vem ir à Central de Atendimento ao Alu-
no, no térreo do prédio 15. Informações:  
3320-3500, ramais 4627 ou 8340.

palestra a lei natural de Tomás de aqui-
no como princípio da razão prática e a 
Segunda escolástica. Ministrante: Prof. 
Ludger Honnefelder (Universidade Hum-
boldt, berlim). Horário: 16h. Local: auditó-
rio do 9.º andar do prédio 50. Com tradução 
para o português. Entrada franca. Após, 
haverá lançamento do livro Duns Scotus 
sob autoria do palestrante na sala 804 
do prédio 50. Informações: 3320-3554 e 
filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas e 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

Terça-FeiraDia 14

Dia 9

 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.

“nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. 
mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro. porque é do 

interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos.”
Santa Teresa D’Avila

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

inscrições para o Torneio empreendedor. Até 17/9. Atividade é direcionada 
aos alunos de graduação e pós-graduação da Universidade, que devem elaborar 
um plano de negócios em equipes de dois a quatro integrantes. Informações: 
www.pucrs.br/eventos/torneioempreendedor. Promoção: Núcleo Empreendedor 
da PUCRS. *
inscrições para o Students to business. Até 19/9. Programa gratuito de 
capacitação de estudantes nas áreas de bancos de dados, desenvolvimento de 
sistemas e ferramentas de TI para gestão e infraestrutura de redes. É necessário 
estar matriculado em curso de nível médio, técnico ou superior. Inscrições: www. 
programas2b.com.br. Promoção: Centro de Inovação Microsoft-PUCRS e Microsoft.

Curso de extensão áreas verdes do Futuro: aplicando os princípios de 
Sustentabilidade. De 24 a 25/9. Ministrantes: Sonja Boechat e Miriam Morelli. 
Horário: das 14h às 17h30min e das 18h15min às 22h na sexta-feira e sábado 
das 8h30min às 12h e das 14h às 17h30min. Promoção: Faculdade de Enge-
nharia. *
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 
3320-3680 ou proexsecretaria@pucrs.br.


