
Informática faz parceria 
com Itália e Reino Unido

A PUCRS, em parceria com as Universidades 
de Trento (Itália) e de Newcastle (Reino 

Unido), participa, a partir de 1.º/10, do projeto 
Computational Intelligence in Lifestyle Mana-
gement Infrastructure, que conta com o suporte 
da União Europeia. Com duração de 40 meses e 
recursos da ordem de 200 mil euros, dos quais 
50% destinados à Faculdade de Informática 
(Facin)/PUCRS, o projeto prevê missões de 
estudos de pesquisadores e alunos de pós-gra-
duação das instituições parceiras. O Grupo de 
Pesquisas em Inteligência de Negócio da Facin, 
que participará da parceria, tem experiência na 
aplicação de técnicas de descoberta de conhe-
cimento em banco de dados (envolvendo tarefas 
de classificação, regressão e agrupamento em 
mineração de dados) que viabilizem o desen-
volvimento de uma nova ferramenta de análise, 
voltada à identificação de padrões interessantes 
na relação entre fatores comportamentais ver-
sus incidência/causa de doenças crônicas.

Incubadora Raiar  
seleciona empresas

A Incubadora Raiar seleciona, até 8/10, sete 
empresas nascentes de base tecnológica, 

para a PUCRS em Porto Alegre. As vagas serão 
preferencialmente direcionadas a alunos e 
diplomados pela Universidade. A Raiar oferece 
assessoria para elaboração do plano de negócio 
a ser submetido para avaliação. O atendimento 
ocorre às quartas-feiras, conforme agendamen-
to. A Incubadora abriga 11 empresas em Porto 
Alegre e 12 em Viamão, além de manter vínculo 
com cinco na modalidade associada e duas pré-
-incubadas. Informações: 3320-3673 e www.
pucrs.br/raiar.

PUCRS realiza Feira das Profissões
A PUCRS promove, nos dias 16 

e 17/9, a Feira das Profissões, 
contribuindo para ajudar na 

difícil escolha que representa o vesti-
bular. A atividade tem entrada franca 
e ocorre das 9h às 22h, no Centro de 
Eventos. A Feira é coordenada pelo 

Programa Futuros Calouros, da Pró-
-Reitoria de Assuntos Comunitários, 
e apresenta aos futuros universitários 
os cursos oferecidos pela PUCRS, por 
meio de ações que esclarecem as 
características de cada um, além de 
proporcionar bate-papo com profes-

sores e estudantes da Universidade. 
Dentre as atividades previstas no dia 
16/9, às 18h30min, há o Simulado 
(inscrições encerradas) e, às 19h, 
uma atividade para pais. Informa-
ções: 3353-4430 e www.pucrs.br/
eventos/feiradasprofissoes.
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A PUCRS passa a integrar o Programa 
Aliança Universitária da SAP, líder mun-
dial em software de gestão de negócios. 

Esse programa está presente em dez univer-
sidades no Brasil e mais de 200 no mundo. 
O convênio é firmado, em 15/9, às 17h, no 
Salão Nobre da Reitoria. As Faculdades de 
Administração, Contabilidade e Economia e de 
Informática usarão softwares da SAP em sala 

de aula. Além dessa qualificação, os alunos 
poderão obter certificação SAP. Profissionais 
certificados pela empresa participarão como 
ministrantes de disciplinas de cursos de ex-
tensão e especialização da Universidade. O 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge 
Audy, receberá o presidente da SAP Brasil, Luis 
Cesar Verdi, e o diretor de Educação, Adjalmo 
Grando, entre outros dirigentes.

Universidade firma convênio com a SAP

A PUCRS recebe, de 15 a 17/9, o 10.º En-
contro Nacional de Ensino de Paisagismo 
em Escolas de Arquitetura e Urbanismo 

no Brasil (Enepea). O evento busca aprofundar 
a reflexão sobre a relação entre ensino de 
paisagismo, sustentabilidade, qualidade dos 

ambientes urbanos, conservação dos ecossis-
temas naturais e humanização dos espaços 
livres das cidades. Profissionais de Arquitetura, 
Urbanismo, Engenharias, Biologia e Sociologia 
fazem parte do público-alvo do evento. Inscri-
ções: www.pucrs.br/fau/enepea.

Encontro discute ensino de paisagismo

Foto: Arquivo PUCRS

E ntre 16 e 19/9, em Liverpool (Reino Unido), 
o Reitor Joaquim Clotet representará a PU-
CRS na Newman Conference – The Idea 

of a University – Revisited, promovida pela Uni-
versidade de Liverpool Hope com apoio da Fede-
ração Internacional de Universidades Católicas. 
Único palestrante convidado da América Latina, 
Clotet fala sobre Os aspectos externos da uni-
versidade a partir da perspectiva de diferentes 

culturas, ao lado de educadores dos diversos 
continentes. A conferência propicia reflexões 
sobre o legado de John Henry Cardinal Newman 
no desenvolvimento da universidade moderna. 
O evento coincidirá com a visita do Papa Bento 
XVI para beatificar Newman, dia 19/9, em Bir-
mingham (Reino Unido), evento do qual Clotet 
também par-
ticipará.

Reitor participa de evento sobre Newman

John Henry Cardinal Newman (1801-1890): Foi professor 
da Universidade de Oxford e primeiro reitor da Universidade 
Católica da Irlanda, em Dublin. Pastor anglicano, converteu-se 
ao catolicismo em 1845 e, mais tarde, foi ordenado sacerdote. 
Renomado humanista, com a obra A ideia de uma universidade, 
ajudou a formar muitas das ideias que orientam a educação 
superior católica até hoje.
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Biodiesel é obtido  
de óleo de fritura

Um projeto que envolve as Faculdades de 
Química e engenharia, o Centro Social ma-
rista (Cesmar) e a empresa RSBIO terá como 

resultado a produção de biodiesel a partir de óleo de 
frituras. O descarte inadequado traz problemas ao 
meio ambiente. Quando despejado na pia ou vasos 
sanitários, o óleo entope as tubulações de esgotos e 
compromete o trabalho nas estações de tratamento 
de água. Com restaurantes e escolas, o grupo reuniu 
matéria-prima necessária para a transformação do re-
síduo em biocombustível, processo realizado na usina 
piloto instalada no Cesmar, no Bairro Rubem Berta, na 
Capital. Com os demais parceiros, a Socialtec, instala-
da na Incubadora Raiar da PUCRS, participa dos testes 
de operação da usina. O trabalho, no Laboratório de 
motores e Componentes Automotivos da engenharia, 
avaliará potência e consumo, usando como parâme-
tros os resultados obtidos com diesel.

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

História
No dia 16/9 o Departamento de História da Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas realiza sua Aula Aberta, 
no auditório do prédio 5. O professor Luciano Abreu 

fala sobre Revolução Farroupilha: história e historiografia. 
A aula começa às 9h50min. Nos dias 21 e 22/9, em parceria 
com o Programa de Pós-Graduação em História, será reali-
zada uma atividade sobre História indígena na sala de aula. 
Novas leis para antigos problemas – as crianças indígenas e 
os indígenas como crianças. Dentre os palestrantes estarão 
as professoras Derocina Sosa, da Furg, e Bianca Brigidi, da 
Universidade de Santa Bárbara (EUA). Em ambos os dias a 
atividade ocorre às 17h30min no auditório do prédio 5. Inscri-
ções gratuitas no local.

Torneio Empreendedor  
tem inscrições prorrogadas
Os alunos de graduação e pós-graduação interessados em participar do Torneio Empre-

endedor da PUCRS têm prazo até o dia 17/9 para se inscrever. Em grupos, desenvolve-
rão um plano de negócios. Ao todo serão R$ 29 mil em prêmios (bolsas de estudo). As 

inscrições podem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações: 
www.pucrs.br/eventos/torneioempreendedor. Promoção: Núcleo Empreendedor da PUCRS.

Gerenciamento de projetos
O Project management Institute (PmI-

-RS) promove, em parceria com a 
PUCRS, o 7.º Seminário de Gerencia-

mento de Projetos. Realizado de 21 a 24/9, 
no Centro de Eventos, contará com palestras 
ministradas por profissionais que têm se 
destacado na área no Brasil e no exterior, 
oficinas, minicursos e uma área especial 
de exposição de produtos e serviços rela-

cionados com gerenciamento de projetos. 
Dentre as presenças confirmadas estão 
Gregory balestrero, CeO do PmI, que falará 
sobre Project Management as a Strategic 
Competency (tradução simultânea), Craig 
Killough (Managing Projects Virtually) e 
Gustavo Chaves Abrantes (Gestão de Riscos 
em projetos de Inovação). Informações e 
inscrições: www.pmirs.org.br/7seminario.

Rondon Nacional
As inscrições para o Projeto Rondon 

Nacional/Operação Norte-Nordeste 
2011 podem ser feitas até o dia 

21/9. Promovido pelo governo federal, o 
Projeto tem como objetivo principal reunir 
universitários de todo o País para realizar 
atividades voluntárias em diferentes regiões 

brasileiras, com a intenção de reduzir as 
desigualdades sociais e regionais. As áreas 
de atuação dessa edição serão os estados 
do Pará, Tocantins, Sergipe e Rio Grande 
do Norte. Inscrições no site www.pucrs.br/
projetorondon/inscricoes. Informações: 
3353-8383 ou edgaree@pucrs.br.

Foto: Liana Rigon

Desenvolvimento Social
Pensando em sensibilizar as comunidades 

acadêmica e externa sobre o seu compromisso 
social, além de novos desafios e sinergias nas 

áreas social e ambiental, a Universidade promove, 
de 27 a 30/9, a Semana de Desenvolvimento Social 
PUCRS. No painel de abertura, dia 28/9, será debatido 
o tema Construindo uma sociedade sustentável – 
Estado, empresa, terceiro setor e universidade na 
Agenda da Responsabilidade Social. No dia 30/9, 
Diza e Regis Gonzaga, da Fundação Thiago Gonzaga, 
falarão sobre o compromisso social do universitário. 
Haverá ainda oficinas, talk shows e relatos, abor-
dando temas como Produzindo joias sustentáveis, O 
voluntariado e o profissional do futuro, Como econo-
mizar energia em casa?, Conhecendo telhados vivos 
e Incluindo na diversidade – Programa de Inclusão 
PUCRS. entre os dias 24/9 e 7/10 uma mostra itinerante apresentará pesquisas e boas práti-
cas em desenvolvimento social e sustentabilidade. As inscrições são gratuitas. Informações: 
3353-8383 ou desenvolvimentosocial@pucrs.br.



Grupo presta apoio sobre luto
O Grupo Interdisciplinar de Humanização 

da Terminalidade do Hospital São 
Lucas (HSL) oferece uma série de pa-

lestras abertas ao público. A próxima ocorrerá 
no dia 15/9, às 13h30min, com o tema Luto 
e Pediatria: discussão a partir do filme Uma 
Prova de Amor, com a psicóloga e professora 
da PUCRS Dóris Della Valentina. O filme trata 
de uma criança gerada para ser doadora de 
medula para a irmã. A palestra, no anfiteatro 
Ir. José Otão, no 2.º andar do Hospital, tem o 
apoio da Comissão de Humanização do HSL. 
O próximo encontro será em novembro sobre 
Bioética e Terminalidade. 

Ao mesmo tempo em que os profissio-
nais de saúde lidam com esses temas no 
cotidiano, ele é cercado de mitos e temores. 
A condição de finitude do ser humano, mui-
tas vezes, é negada. A vivência das perdas 
remete as pessoas ao luto. Compreender 
esse mecanismo ajuda a encontrar formas de 
enfrentamento.

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

  F I Q U E  P O R  D E N T R O
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A procura de auxílio deve ocorrer 
quando o sofrimento interfere significa-
tivamente na vida da pessoa. É normal 
e até esperado que, após uma perda (da 
saúde, por morte, de um emprego), a 
pessoa passe por um período de tristeza 
e recolhimento que dura dias ou mesmo 
alguns meses. Reações muito intensas 
(tristeza) e até opostas como euforia, 
mania e gastos excessivos servem como 
alerta, pois tanto as manifestações 
quanto a intensidade são indícios de que 
um processo de luto está transcorrendo 
dentro do esperado ou se tornando pa-
tológico.

O Grupo do HSL é composto por 
psicólogos e enfermeiros e estagiários 
das duas áreas. Além das palestras, o 
acolhimento a pacientes e familiares é 
a prática diária tanto da Enfermagem 
quanto da Psicologia, assim como de 
outros profissionais do HSL. 

O museu de Ciên-
cias e Tecnologia lan-
çou o Catálogo de Ex-
posições Temporárias 
– 2008/2009. A publica-
ção revisita em sequência 
os múltiplos temas apre-
sentados nas exposições, 
mostrando, pela fusão de 
textos com as imagens, os 
momentos criados para o 
desenvolvimento da ciên-
cia e da tecnologia. Trata-
-se do segundo livro da Coleção Museum, que começou em 
2009 com a publicação de A Revolução de Darwin.

Os professores da Faculdade de Informática (Facin) 
DANIeL CALLeGARI e DUNCAN RUIZ receberam a cer-
tificação Ibm para banco de dados, em prova realizada 
na PUCRS. O certificado DB2 9 Database and Application 
Fundamentals faz parte do programa Ibm Smart Professio-
nal, desenvolvido em parceria com a Facin. Trata-se de um 
modelo inovador de relacionamento entre Universidade e 
empresa reunindo profissionais de TI, professores e alunos 
num projeto de aprendizado virtual com foco na aplicação 
prática do conhecimento nos softwares das empresas 
beneficiadas.

Foto: Arquivo PUCRS

Dos 60 bacharéis em Direito aprovados 
para juiz substituto no Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, 17 são oriundos da 
PUCRS, 12 da UFRGS, quatro da UPF, quatro 
da UFPel, três do Instituto Cenecista de Santo 
Ângelo e seis de outras instituições.

A ouvidora institucional, INeDÍ TeIXeI-
RA, participou do 10.º Encontro do Fórum 
Nacional de Ouvidores Universitários, em 
belo Horizonte (mG). Na ocasião apresentou 
o case da Ouvidoria Institucional da PUCRS.

O professor das Faculdades de Arquitetu-
ra e Engenharia ReNATo DA SILVA SoLANo 
é um dos autores do livro Construction 
Stakeholder Management, editado e publi-
cado na Inglaterra. A obra conta com autores 
e pesquisadores de todo o mundo convidados 
pela área de atuação como stakeholder em 
seus países. Dos quatro brasileiros, Solano 
destaca-se por suas pesquisas e atividade 
na construção civil e em edificações. O convi-
te originou-se a partir de trabalho apresenta-
do na Conference Construction management 
and Economics, realizada na University of 
Reading (Reino Unido), em julho.

Palestrante convidada para fazer a aber-
tura do 5.º Seminário Internacional Inovação 
e Universidade, que este ano abordou o tema 
internacionalização, a professora da Universi-
dade de Stanford (EUA) Heideh Fattaey relatou 
a experiência de um centro de pesquisas inter-
disciplinares modelo para outras instituições 
no mundo, o bio-X, do qual é diretora executiva 
de Operações e Programas. Localizado entre 
as faculdades, reúne 450 integrantes de 65 
departamentos diferentes. Desde que o bio-X 
foi criado, em 1995, aumentaram os investi-
mentos em pesquisas, o número de publicações 
e de patentes. muito desse conhecimento gera 
impactos diretos à sociedade, como os projetos 
de uma córnea artificial e de um nanotubo de 
carbono usado em quimioterapia (com sete 
publicações, inclusive nas revistas Science e 
Nature, e 19 patentes). Um dos desafios do Bio-
-X é na nova área de Optogenética (que combina 
engenharia gênica com luz) para observar e 
controlar circuitos neuronais e, no futuro, tratar 
doenças neurológicas. O evento foi voltado a 
gestores e professores da PUCRS.

oRIeNTAçõeS
� A busca de 

auxílio é funda-
mental, pois conversar sobre os sentimentos, falar da 
falta que o ente querido faz na vida dessa pessoa e pla-
nejar sua vida de agora em diante permitem ao enlutado 
mais condições para o enfrentamento desse período, 
evitando culpas e comportamentos evitativos (não voltar 
mais para aquele hospital, não pronunciar a doença, não 
falar sobre o morto).
� O paciente que sabe de seu fim próximo pode rea-

valiar aspectos pendentes de sua vida e produzir “fecha-
mentos” enquanto é possível, se despedir, encaminhar 
situações familiares, pedir “perdão” e resolver questões 
de herança.
� A doença muitas vezes é percebida como um 

“castigo” e, portanto, muitas vezes paciente e familiares 
se questionam sobre o porquê de tal condição, gerando 
culpas e cobranças.

Informações: Sala 228.04 do HSL  
e 3320-3000, ramal 2268
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Foto: Reprodução
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Sobremesa musical. Quinteto Gauchesco da 
Orquestra Filarmônica da PUCRS. Horário: 13h. 
Local: saguão do prédio 9. Entrada franca. Infor-
mações: 3320-3582 ou cultura-musical@pucrs.
br. Promoção: Instituto de Cultura musical.

Palestra Cultura Política Gaúcha?. ministrantes: 
Luís Alberto Grijó (UFRGS) e Luciano Aronne de 
Abreu (PUCRS). Horário: 18h30min. Local: audi-
tório do prédio 5. Entrada franca. Informações: 
3320-3576 e www.pucrs.br/pastoral. Promoção: 
Centro de Pastoral e Solidariedade e Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas.

Lançamento do livro Páginas da História da 
Medicina, da edipucrs. Horário: 19h. Local: audi-
tório Ir. José Otão, 2.º andar do Hospital São Lucas.

missa Crioula. Horário: 18h30min. 
Local: Piquete Querência Pastoral. 
Às 19h30min, será realizado um 
churrasco. Os ingressos podem ser 
obtidos na sala 101 do prédio 17.

Palestra Tradicionalismo e 
Identidade Cultural. ministran-
te: Nilda Jacks (UFRGS). Horário: 
18h30min. Local: auditório do 
prédio 5. Entrada franca. Informa-
ções: 3320-3576 e www.pucrs.
br/pastoral. Promoção: Centro de 
Pastoral e Solidariedade e Facul-
dade de Filosofia e Ciências Hu-
manas.

Ciclo de Palestras 19.º Geda – 
A Proteção Constitucional do 
meio Ambiente na Primeira Dé-
cada do Segundo milênio. Até 
12/11. Horário: sextas-feiras, das 
17h30min às 19h. Promoção: Fa-
culdade de Direito. Inscrições: sala 
201 do prédio 40.

Students to business – último 
dia de inscrições. Programa gra-
tuito de capacitação de estudantes 
nas áreas de bancos de dados, 
desenvolvimento de sistemas e 
ferramentas de TI para gestão e 
infraestrutura de redes. É neces-
sário estar matriculado em curso 
de nível médio, técnico ou superior. 
Inscrições: www.programas2b. 
com.br. Promoção: Centro de 
Inovação microsoft-PUCRS e mi-
crosoft.

Revolução Farroupilha – Feriado estadual.

Analisando a Gestão de TI. Tema: Portfólio de projetos. ministrante: José Ignácio 
Jaeger Neto (Procergs). Horário: 18h15min. Local: auditório do 9.º andar do prédio 
50. Válido como atividade complementar. Inscrições gratuitas no local. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia (Face).

Palestra Traduções da bíblia: desafios e questionamentos. ministrantes: 
Irineu José Rabuske (PUCRS) e, em videoconferência, Cássio murilo Dias da Silva 
(PUCSP). Horário: 19h30min. Local: auditório do prédio 5. O evento faz parte das 
comemorações do mês da Bíblia. Entrada franca. Válida como atividade comple-
mentar. Promoção: Departamento de Cultura Religiosa da Faculdade de Teologia.

Set Universitário. Até 23/9. Voltado para estudantes de Comunicação. A entrada 
nas palestras é gratuita e conforme a ordem de chegada. Informações: http://
eusoufamecos.pucrs.br. Promoção: Faculdade de Comunicação Social.

Peça de teatro exército de Sonhos. Comemoração à Semana do Trânsito. Horário: 
9h30min. Local: Salão de Atos. entrada franca. Informações: 3320-3716. Promo-
ção: Fundação Thiago Gonzaga e PUCRS.

Início das inscrições para transferência, reop-
ção, reopção no mesmo curso, ingresso me-
diante diploma de curso superior e comple-
mentação, em função das vagas e de acordo 
com as unidades. Informações: nas faculdades.

Palestra mundobraz: o devir-brasil do mundo 
e o devir-mundo do brasil. ministrante: Giu-
seppe mario Cocco (Universidade Federal do Rio 
de Janeiro). Horário: 10h. Local: auditório do 9.º 
andar do prédio 50. Entrada franca. Informações:  
3320-3554. Promoção: Programa de Pós-Gradua-
ção em Filosofia.

Palestra Literatura Gaúcha e Regionalismo. 
ministrantes: Luís Augusto Fischer (UFRGS) e 
Luiz Antonio de Assis Brasil (PUCRS). Horário: 
18h30min. Local: auditório do prédio 5. Entrada 
franca. Informações: 3320-3576 e www.pucrs.
br/pastoral. Promoção: Centro de Pastoral e So-
lidariedade e Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas.

QUARTA-FeIRA SeXTA-FeIRA

DomINGo

SeGUNDA-FeIRA

TeRçA-FeIRA

QUINTA-FeIRA

DIA 15 DIA 17

DIA 19

DIA 20

DIA 21

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.

“(...) Pensar numa pessoa que se ama é rezar por ela.”
Santa Teresinha do Menino Jesus

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

1.ª Jornada da Liga de Geriatria e Gerontologia: os Gigantes da Geriatria!. 
Dias 22 e 23/9. Inscrições e informações pelo e-mail liga.geriatria.gerontologia.
pucrs@gmail.com.

Curso de extensão Áreas Verdes do Futuro: Aplicando os Princípios de 
Sustentabilidade. De 24 e 25/9. ministrantes: Sonja boechat e miriam morelli. 
Horário: das 14h às 17h30min e das 18h15min às 22h na sexta-feira e das 
8h30min às 12h e das 14h às 17h30min no sábado. Promoção: Faculdade de 
Engenharia. *
6.º Curso de extensão Análise Gráfica para Tomada de Decisão. Dia 25/9. 
Horário: das 9h às 19h. ministrante: marcelo Fayh (XP Investimentos). Promo-
ção: Face. *
Curso de extensão Desenvolvendo nas Nuvens com o microsoft Azure. De 
28 a 30/9. Horário: das 8h30min às 12h. ministrante: Prof. Tiago Coelho Ferreto. 
Promoção: Centro de Inovação. *
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