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A Educação Continua
da da PUCRS está 
num novo local  de 

referência na Universidade. 
Localizado no prédio 15, sala 
212, o Espaço da Educação 
Continuada centraliza as 
informações sobre a oferta 
de cursos de extensão, es
pecialização e superiores de 
complementação de estudos 
(certificação adicional). A 
equipe de atendimento apre
senta as ofertas e esclarece 
dúvidas sobre cada tipo de 
curso. No local também são realizadas as inscrições para os cursos de extensão e espe
cialização. Informações: 3320-3727, www.pucrs.br/educacaocontinuada, educação.
continuada@pucrs.br e http://twitter.com/aprender_sempre.

Novo espaço para a 
Educação ContinuadaSociedade Sustentável – o que você tem a ver com 

isso? é o tema da Semana de Desenvolvimento Social 
na PUCRS de 27 a 30/9. O evento busca sensibilizar a 

comunidade, dar visibilidade, divulgar e estimular iniciativas 
em andamento na Universidade sobre responsabilidade 
socioambiental e da sustentabilidade, no âmbito do ensino, 
pesquisa, extensão e gestão universitária. Haverá atividades 
gratuitas como oficinas, talk shows, painéis e palestras 
sobre práticas e pesquisas sustentáveis. Vagas limitadas e 
inscrições no www.pucrs.br/eventos/semanadodesenvol-
vimento. No dia 28/9, às 19h30min, no auditório do prédio 
11, há o painel Construindo uma Sociedade Sustentável, 
com professores da PUCRS e o diretor executivo do Instituto 
Vonpar, Leo Voigt. Até 7/10 ocorre uma mostra itinerante 
apresentando as pesquisas e boas práticas em desenvol
vimento social e sustentabilidade, com banners, pôsteres 
e fotografias em diversos prédios no Campus. O evento é 
organizado pela Coordenadoria do Desenvolvimento Social 
da PróReitoria de Extensão. Informações: 3353-8383 ou 
desenvolvimentosocial@pucrs.br.

Sociedade sustentável 
é tema de evento

O Projeto Sinergia Digital, parceria do Centro de Pastoral 
e Solidariedade e Faculdade de Administração, Conta
bilidade e Economia, venceu o Prêmio Top Cidadania, 

promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH-RS), na categoria Instituições Sem Fins Lucrativos. 
Criado em 2004, o Projeto contribui para a inclusão social 
de idosos, crianças, adolescentes e funcionários da Divisão 
de Obras e da Prefeitura Universitária por meio da utilização 
de ferramentas computacionais e ações voltadas à formação 
integral e cidadania. As atividades são ministradas por um 
grupo de voluntários formado por alunos e diplomados da 
PUCRS. A entrega do prêmio será no dia 19/10, às 20h, no 
Grêmio Náutico União. O Reitor Joaquim Clotet representará 
a Universidade.

Sinergia Digital vence 
Prêmio Top Cidadania

No dia 27/9, a PUCRS concede o título de Professor Emérito a Henrique Sarmento Barata 
e Monik Fridman, da Faculdade de Medicina (Famed). Trata-se de honraria universi
tária destinada àqueles que se tornaram merecedores de homenagem especial pelos 

longos anos de dedicado e competente trabalho docente. Ambos afastaram-se da Famed aos 
75 anos como professores titulares – Fridman em 2007 e Barata em 2008 – mas continuam 
contribuindo na formação de PósGraduação, Residência Médica e cursos de especialização e 
extensão em suas especialidades. A cerimônia será às 11h, no auditório do prédio 9.

Professores recebem honraria

A PUCRS tem sete cursos de 
pósgraduação com nota 6 
na última avaliação trienal 

realizada pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) em todo o País. O 
resultado, divulgado em 14/9, mos

tra o desempenho da Universidade, 
equivalente ao dos mais importantes 
centros internacionais de ensino 
e pesquisa, tendo, também, nove 
cursos com nota 5 – alto nível de 
desempenho. Dos 23 Programas de 
PósGraduação da PUCRS, 11 deles 

(48%) melhoraram seu conceito e 
52% mantiveram o do triênio an
terior. Entre os Programas de Pós
Graduação com nota 6 estão o de 
Biociências (Zoologia); Educação; Fi
losofia; Gerontologia Biomédica; Me
dicina e Ciências da Saúde; História 

e Serviço Social. Com desempenho 
5 se destacam Administração e Ne
gócios; Biologia Celular e Molecular; 
Ciências Criminais; Comunicação 
Social; Direito; Linguística e Letras; 
Medicina Pediatria e Saúde da Crian
ça; Odontologia e Psicologia.

oS homenageaDoS 
Henrique Barata participou da organização do curso de Medicina, foi coordenador do Departamento de Cirur
gia e vice-diretor da Famed nos anos 70. Professor paraninfo e homenageado inúmeras vezes, coordenou o 
Serviço de Urologia do Hospital São Lucas (HSL) – onde atua –, durante todo o período em que foi docente. 

Monik Fridman trabalhou por 30 anos na Famed e coordenou o Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HSL. 
Formador de várias gerações de traumatologistas, hoje atua como médico do Serviço. 
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Descarte de medicamentos

A F a c u l 
dade de 
Farmá

cia e a Panvel 
recebem me
d i camen tos 
vencidos ou 
que não serão 
mais utiliza
dos pelos con
sumidores. A 
Farmácia Universitária (prédio 12, bloco B, atrás do prédio 11) é 
responsável pela coleta, que tem por objetivo evitar a contamina
ção por resíduos químicos no meio ambiente, quando descartados 
no lixo comum. Geralmente as pessoas colocam esses materiais 
com outros resíduos orgânicos. O material é enviado para uma 
empresa que dá o destino e o tratamento adequado, conforme a 
resolução de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

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

Semana de Letras
D e 29/9 a 1.º/10 ocorre a 10.ª Semana de Letras, cujo lema deste 

ano é 70 anos: a Fale fala. Alunos e professores da Faculdade 
de Letras apresentarão os resultados de trabalhos e pesquisas, 

além de outras manifestações culturais, sob a forma de palestras, 
miniaulas, comunicações, oficinas, exposições, cinedebates, ativi
dades dramáticas e feira de gastronomia internacional. Informações: 
3320-3528, xsemanadeletras@gmail.com ou www.pucrs.br/fale/ 
programaxsemletras.pdf.

Bolsas de estudo no exterior
O Programa Fórmula Santander Universidades oferece três bolsas de estudos 

de mobilidade internacional para alunos de graduação da PUCRS. Com 
essas bolsas os estudantes selecionados poderão cursar disciplinas do 

seu curso em universidades estrangeiras (Argentina, Chile, Espanha, México, 
Portugal e Uruguai) conveniadas com o Banco Santander e com a PU CRS . Dentre 
os requisitos estão ter no mínimo 40% dos créditos cursados no currículo do 
curso em que está matriculado; apresentar o comprovante de inscrição on-line 
feito no site www.santanderuniversidades.com.br; apresentar histórico escolar 
tipo 7 com coeficiente de rendimento igual ou superior a 9, além de carta de 
recomendação de professor ou coordenador de curso, entre outros. As inscrições 
para a seleção podem ser feitas até as 20h do dia 27/9 no Núcleo de Mobilidade 
Acadêmica (sala 116 do prédio 15). Informações e edital completo no local,  
3320-3656 ou mobilidade@pucrs.br.

Ministra na PUCRS
N o dia 28/9 a ministra Márcia Lopes, do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, estará na Universidade. A convite do Programa 
de PósGraduação em Serviço Social, fará uma palestra sobre o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) – Avanços e desafios. A atividade tem entrada 
franca e ocorre às 19h30min no auditório do prédio 32. Não é necessária inscrição 
prévia. Informações: 3320-3539 ou serviço-social-pg@pucrs.br.

Capacitação para alunos
N o dia 27/9 será realizada a edição mensal do projeto Capacitação Discen

te. O professor César de Rose, da Faculdade de Informática, falará sobre 
avanços tecnológicos. O evento ocorre das 18h às 19h no auditório térreo 

do prédio 11. A entrada é franca e vale como atividade complementar. A Capaci
tação, promovida pela PróReitoria de Graduação, tem como objetivo proporcionar 
aos alunos de graduação oportunidades para aprimorar sua formação geral.

Foto: Arquivo PUCRS

Reeducação alimentar
A lunos, técnicos admi

nistrativos e professo
res podem participar, 

quinzenalmente, do Programa 
de Reeducação Alimentar, que 
integra o Programa PUCRS 
Saudável. A cada encontro 
são abordados temas diferen
tes ligados à alimentação. No 
dia 28/9 a palestra será: Se 
estou triste: como! Se estou 
feliz: como! Por que a ansiedade interfere em nossos hábitos alimentares?. 
A entrada é franca. A atividade ocorre sempre das 12h às 13h, no Laboratório 
de Ciência e Arte dos Alimentos (térreo do prédio 41). Paralelamente, são feitas 
avaliações individuais analisando os hábitos alimentares dos participantes e 
informações como peso e a realização de atividades físicas. Interessados em 
integrar as avaliações podem se inscrever pelo e-mail pucrs.saudavel@pucrs.
br ou fone 3353-4357. O Programa é promovido pela Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários, Gerência de Recursos Humanos e pelo curso de Nutrição.

Foto: Arquivo PUCRS

Começam as Olimpíadas
I nicia no dia 25/9 a 3.ª edição das Olimpíadas da PUCRS. Ao todo 

foram 1.112 inscritos, entre alunos, professores, técnicos administra
tivos e diplomados. As competições ocorrem sempre aos sábados, até 

30/10, no Parque Esportivo da Universidade. Quem não participa tem a 
oportunidade de assistir às disputas e torcer pelos colegas. Confira a pro
gramação no quadro. Outras informações: www.pucrs.br/olimpiadas.

DIa eVenToS

25/9 9h – Congresso técnico 
10h – Abertura das atividades das Olimpíadas
Durante o dia: Minirrústica, jogos de futsal masculino e de futebol de 
campo

2/10 A partir das 8h – Jogos de futsal feminino, masculino e de futebol de 
campo 

16/10 A partir das 8h – Jogos de vôlei 4X4 misto, de tênis masculino e 
feminino, de futsal masculino e de futebol de campo

30/10 A partir das 8h – Final de todas as modalidades 
15h – Cerimônia de encerramento



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

Os cargos em disputa 
na próxima eleição*
No dia 3/10, 135 milhões de brasileiros irão às urnas. 

Elegerão presidente da República, governador, senador 
(duas vagas), deputado federal e deputado estadual. 

Para melhor decidir, a seção Superdicas colabora apresentan
do as funções de cada cargo em disputa.

Presidente: No Brasil, ocupa ao mesmo tempo as funções 
de chefe de Governo (exercício das funções executivas/admi
nistrativas) e de Estado (mais alto representante do País). 
Também tem papel de chefe supremo das Forças Armadas. No 
exercício dessas funções, o presidente deve sempre zelar pelo 
respeito à Constituição. Entre suas principais prerrogativas es
tão: exercer, com o auxílio dos ministros, a direção superior da 
administração federal; sancionar, promulgar e fazer publicar 
as leis, expedir decretos e regulamentos para a sua execução; 
e remeter ao Congresso os planos de governo e plurianual de 
investimentos.

Congresso nacional: A Câmara dos Deputados repre
senta a população. O Senado Federal garante a presença 

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

  S U P E R D I C A S

O diretor 
da Faculdade 
de Ciências 
Ae ronáu t i 
cas, profes
sor eLoneS 
rIbeIro, foi 
a g r a c i a d o 
com a Me
d a l h a  M é 
r i to Santos 
Dumont, em 
cerimônia no 
Quinto  Co 
mando Aéreo Regional, em Canoas. A condecoração foi 
criada para homenagear civis e militares, brasileiros 
ou estrangeiros, por destacados serviços prestados à 
Força Aérea Brasileira ou em reconhecimento de suas 
qualidades e valor em relação à aeronáutica. Na foto, o 
Major Brigadeiro-do-Ar Nivaldo Luis Rossatto, Coman
dante do Quinto Comando Aéreo Regional, entrega a 
medalha a Ribeiro.

A Associação Amigos dos Bebês Apressados 
(ABA), que atua na UTI Neonatal do Hospital São Lu
cas, será agraciada pela Câmara Municipal de Porto 
Alegre com o Troféu Solidariedade 2010. Mantida por 
voluntárias, a ABA busca auxiliar na solução de proble

Foto: Nelson Jr./TSE

Durante a Expointer, no Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio, a 
PUCRS Uruguaiana entregou aos proprietários dos ovinos campeões das ra
ças de corte o Troféu Ir. José Otão, instituído em 1978 pela Faculdade de Zoo
tecnia, Veterinária e Agronomia. Representaram a Instituição na homenagem 
os professores CLeITon TambeLLInI borgeS, diretor do Campus em Uru
guaiana, e o diretor da Faculdade, DoUgLaS De menDonÇa ThomPSon.

igualitária dos dife
rentes estados. As 
funções de elaboração de normas jurídicas e de fiscalização do Poder Executivo são 
exercidas por ambos. Sempre que um projeto é aprovado numa casa, ele deve passar 
pelo crivo da outra. A Câmara tem a prerrogativa exclusiva de autorizar a instauração 
de processo contra o presidente e o vicepresidente da República e os ministros, 
quando não apresentadas no prazo constitucional. O Senado pode processar e julgar 
presidente, vice, integrantes do Supremo Tribunal Federal, Conselho de Justiça e Con
selho Nacional do Ministério Público, procurador-geral da República e advogado-geral 
da União e também autorizar operações externas de natureza financeira.

governador: As principais funções englobam a administração de um Estado, ou 
do Distrito Federal, bem como a sua representação jurídica e política junto aos demais 
estados e à Presidência da República.

assembleia Legislativa: No âmbito estadual, os deputados devem fiscalizar o 
Poder Executivo estadual e legislar sobre temas de sua competência (definidos pela 
Constituição).

SaIba maIS: O segundo turno é realizado quando o primeiro colocado na eleição 
para presidente ou governador não alcança maioria (50% mais um dos votos váli
dos – descontados os brancos e os nulos). O mecanismo confere ao vitorioso maior 
legitimidade. Neste ano, será em 31/10.

* Sugestão do leitor Douglas da Silva Parnoff
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Foto: Leandro M
ata

mas de recémnascidos carentes internados, 
na maior permanência das famílias com os 
bebês e na orientação sobre os cuidados 
durante a internação e após a alta hospitalar. 
As voluntárias também buscam doação 
de fraldas descartáveis, roupas, enxovais, 
materiais de higiene e leites especiais. A 
cerimônia de entrega do troféu será no dia 
24/9, às 17h, no Plenário Otávio Rocha, da 
Câmara Municipal. Serão homenageados 
Eloana Mann (presidente da ABA), Iára Clau
dio (coordenadora), Zaira Luft (voluntária 
benemérita), e o médico Renato Fiori (chefe 
da UTI Neonatal).

SUZY KIrIYama ForTe, aluna da Faculdade de 
Psicologia, participou de um curso de aprimoramen
to da Divisão de Jovens da Soka Gakkai Internacional 
(SGI), ONG registrada no Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas, no Alto-Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados, no Departa
mento de Informações Públicas das Nações Unidas 
para Educação, a Ciência e a Cultura. A SGI tem 
como objetivo promover a paz e o respeito pela vida 
humana desenvolvendo atividades nos campos da 
paz, cultura e educação com presença em cerca de 
200 países. Suzy foi um dos 13 representantes do 
Brasil no curso que é realizado anualmente com a 
participação de 200 jovens de 60 países.
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Sobremesa musical. Cordas e solistas de 
trompete e fagote da Orquestra Filarmônica da 
PUCRS. Horário: 13h. Local: saguão do prédio 
9. Entrada franca. Informações: 3320-3582 ou 
culturamusical@pucrs.br. Promoção: Instituto 
de Cultura Musical.

Seminários de acompanhamento do Progra-
ma de Pós-graduação em Zoologia. Apresen
tações de mestrado e doutorado. Horário: das 
8h30min às 16h. Local: sala 142 do prédio 12. 
Promoção: PPG em Zoologia.

gestão e negócios – o olhar do cinema. Dis
cussão sobre o filme O Paciente Inglês, 1996. 
Ministrante: Prof. Sedinei Beber. Horário: 17h. 
Válido como atividade complementar. Entrada 
franca. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.

1.ª Jornada da Liga de geriatria e gerontolo-
gia: os gigantes da geriatria!. Dias 22 e 23/9. 
Horário: 19h. Local: anfiteatro Irmão José Otão, 
Hospital São Lucas. Inscrições e informações 
pelo e-mail liga.geriatria.gerontologia.pucrs@
gmail.com ou no local. Promoção: LiGG.

4.º Torneio empreendedor 
– último dia de inscrições. 
Atividade é direcionada aos 
alunos de graduação e pós
gradua ção da Universidade, 
que devem elaborar um pla
no de negócios em equipes 
de dois a quatro integrantes. 
Promoção: Núcleo Empre
endedor da PUCRS. Informa
ções: www.pucrs.br/eventos/ 
torneioempreendedor. Inscri
ções: Proex, prédio 40.

2.º Fórum estadual do Patrimônio Cultural. Até 28/9. Horário: 14h. Local: auditó
rio do prédio 9. Informações: www.pucrs.br/fau. Promoção: Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado com apoio da PUCRS e CREA-RS.

Seminário economia às 5:30. Tema: Os Investimentos Diretos Estrangeiros e 
o Agronegócio no Brasil. Ministrante: Prof. Augusto Mussi Alvim (PPGE/PUCRS). 
Horário: 17h30min. Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Entrada franca. 
Informações: 3353-4769 ou ramal 4101 com professor Osmar de Souza. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.

Início do curso de extensão gramática espanhola para reforço. Até 6/12. Minis
trante: Carla Bavaresco. Horário: 17h30min, às segundas-feiras. Local: prédio 40. 

Promoção: Instituto de Cultura Hispânica.  

explorando a Imprensa: estudos, metodologias e técnicas. Até 29/9. Temas: 
Dia 27: Explorando a imprensa oficial e partidária. Dia 28: Explorando a grande 
imprensa. Dia 29: O uso da imprensa como fonte historiográfica – conceitos e 
teorias. Horário: 18h30min. Local: auditório do prédio 5. Inscrições gratuitas no 
local. Válido como atividade complementar. Informações: 3320-3555. Promoção: 
Departamento de História e PPG em História.

Semana acadêmica e 10.º Temas em Serviço Social. Até 1.º/10. Hora: 19h30min. 
Local: auditório do prédio 15, 2.º andar. Em 28/9 será no auditório do prédio 32. 
Inscrições no local. Promoção: Faculdade de Serviço Social.

aula aberta. Tema: Aprender a ensinar. Minis
trantes: Antônio Carlos Castrogiovanni e Rose
lane Zordan Costella. Horário: 17h30min. Local: 
auditório do prédio 5. Entrada franca. Promoção: 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

Programa de estágio 2011 da Souza Cruz. 
Evento voltado para alunos cursando os dois úl
timos semestres. Horário: 18h. Local: auditório 
do 9.º andar do prédio 50. Entrada franca. Infor
mações: 3268-2268 ou 3268-0481, ramal 28, 
com Leandro Fantinel da Azeredo Consultores. 
Promoção: Face e Souza Cruz.

QUarTa-FeIra SexTa-FeIra

SegUnDa-FeIra

QUInTa-FeIra

DIa 22 DIa 24

Coding Dojo – ruby. Minis
trante: Felipe Cabral (empresa 
Softa). Horário: das 8h às 
12h. Local: sala 207 do 
prédio 32. Entrada franca. 
Válido como atividade com
plementar. Promoção: Facul
dade de Informática.

Círculo de Cultura. Encontro 
para ouvir música, ler poesias 
e trechos de livros. Horário: 
18h. Local: sala 217 do prédio 
15. Entrada franca. Informa
ções: 3353-4768. Promoção: 
Faculdade de Educação.

SábaDoDIa 25

Seminário empresarial de Indicação geográfica. Encerra o Projeto Sensibilização e mobilização dos empre-
sários gaúchos para a gestão da propriedade intelectual e da inovação. Horário: 9h. Informações e inscrições:  
www.ielrs.org.br/agenda ou 3347-8960. Promoção: Escritório de Transferência de Tecnologia em parceria com o Instituto 
Euvaldo Lodi do RS.

TerÇa-FeIraDIa 28

DIa 27

DIa 23

 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 linha reta é feita de milhões de pequenos pontos unidos sucessivamente 
entre si. Procure dispor bem cada ponto um a um e a linha será reta.”

Francis Xavier Nguyen Van Thuan

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

Curso de extensão Patologias em edificações: análise, Vistoria e recupera-
ção: de 1.º a 23/10. Horário: 19h30min, às sextas-feiras e sábados às 9h. Mi
nistrante: Jairo de Oliveira Andrade. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Curso de extensão Saúde e Doença: Um olhar Psicossomático. De 4 a 25/10. 
Horário: 8h, às segundas-feiras. Promoção: Faculdade de Psicologia. 

Curso de extensão Culinária Japonesa básico I. De 9 a 30/10. Inscrições 
até 5/10. Horário: 8h30min, aos sábados. Promoção: Instituto de Cultura 
Japonesa. 
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