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No dia 9/11, data em que completa 62 anos 
de atividades, a PUCRS promove eventos 
para comemorar. Às 10h, no térreo do 

prédio 15, será inaugurado o Centro de Educação 
Continuada (foto). O Espaço centraliza as infor-
mações sobre a oferta de cursos de extensão, 
especialização e superiores de complementação 
de estudos (certificação adicional), além de 
inscrições para os cursos de extensão e espe-
cialização. Às 18h ocorre uma Missa de Ação de 
Graças, na Igreja Universitária Cristo Mestre e, 
às 19h15min, no teatro do prédio 40, a cerimônia 
de entrega da Medalha Irmão Afonso. A Medalha 
é conferida a pessoas que prestam serviços 
à Instituição. Criada em 1981, tem a efígie do 
fundador da Universidade, Ir. Afonso.

No dia 9/11 estará na PUCRS Dom Erwin 
Kräutler, o bispo prelado do Xingu-PA. Na 
ocasião, Kräutler fará a conferência A Igreja 

na Amazônia – missão e profecia. O evento ocorre 
às 18h no auditório do prédio 5, com entrada franca. 
Dom Erwin Kräutler é um dos quatro ganhadores do 
Prêmio Nobel Alternativo 2010, criado para home-
nagear aqueles que oferecem respostas e exemplos 
práticos para os desafios atuais. Promoção: Facul-
dade de Teologia, Diretório Acadêmico da Teologia e 
Paulinas Livraria. Informações: 3320-3572.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Tra-
balho (Sipat Integrada 2010) ocorre de 8 a 12/11. 
Voltada para técnicos administrativos da PUCRS, 

Gráfica Epecê e Colégio Marista Champagnat, contará com 
palestras abordando os mais diversos temas. As inscrições 
foram feitas antecipadamente, mas havendo vagas os inte-
ressados poderão se inscrever na hora. No dia 11/11, em 
frente ao prédio 15, das 11h às 14h30min, ocorre a Feira da 
Saúde, na qual serão realizadas atividades voltadas à saúde 
bucal, reeducação alimentar, avaliação de pontos muscula-
res dolorosos, verificação de pressão arterial, assistência 
farmacêutica, atividades funcionais e cuidados com a saúde 
em geral, entre outras. Informações: 3353-4285.

Sipat começa no dia 8 Bispo fala sobre Igreja 
na Amazônia

O professor da Faculdade de 
Letras e coordenador-geral 
do Delfos – Espaço de Do-

cumentação e Memória Cultural da 
PUCRS, Luiz Antonio de Assis Brasil, 
será o novo secretário de Estado da 
Cultura. Assumirá a partir de janei-
ro, com a posse do governador Tarso 
Genro. “Estou honrado e farei tudo 
o que for possível para correspon-
der a essa confiança”, afirma. As 
definições sobre os projetos para a 
Cultura dependerão de uma reunião 
com a equipe de trabalho do novo 
governo.

Assis Brasil será
secretário da Cultura

Estão abertas as inscrições para o 
Vestibular de Verão 2011. As pro-
vas do concurso serão realizadas 

nos dias 4 e 5/12, das 16h às 20h. Ao 
todo, serão oferecidas 3.698 vagas, em 
67 opções de curso. Dentre as novidades 
está a possibilidade da escolha, no ato 
da inscrição, da opção pelo bacharelado 
ou pela licenciatura, nos cursos que 
oferecem ambas (como Ciências Bioló-
gicas, Ciências Sociais, Educação Física, 
Filosofia, Física, Geografia, História, 
Matemática e Química). Na Educação 
Física e na Filosofia, tanto o bacharelado 

quanto a licenciatura têm turmas manhã 
e noite. Quanto ao curso de Letras, os 
candidatos optarão, na inscrição, pela 
habilitação desejada: Língua Espanhola, 
Língua Inglesa ou Língua Portuguesa e 
respectivas literaturas. As inscrições po-
dem ser feitas até o dia 24/11 pelo site 
www.pucrs.br/vestibular ou na Central 
de Atendimento ao Aluno (térreo do 
prédio 15). O primeiro colocado de cada 
curso de graduação neste vestibular terá 
direito à bolsa integral de estudos (Bolsa 
Mérito). Informações no site ou pelo 
telefone 3320-3557.

Novidades no Vestibular
A PUCRS teve quatro propostas de atividades aprovadas 

no Projeto Rondon Nacional/Operação Norte-Nordeste 
2011, promovido pelo governo federal, sendo uma das 

instituições com mais projetos aprovados no País. No início 
de 2011, 32 alunos da Universidade e oito professores parti-
ciparão de atividades voluntárias nas cidades de São João do 
Araguaia (Operação Carajás – Pará/Tocantins), Nossa Senhora 
de Lourdes (Operação Rio dos Siris – Sergipe), Santana dos 
Matos e Timbaúba dos Batistas (Operação Seridó – Rio Grande 
do Norte). Em breve as equipes selecionadas passarão pela 
fase de capacitação, para que possam atuar nos locais. Ao 
todo participarão do Projeto 1.600 universitários de todos os 
estados brasileiros.

Operações no Rondon Nacional

Foto: Arquivo PUCRS
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Quanto tempo 
o lixo dura

Com base no site 
Ambiente Brasil, 
a aluna Anamélia 

de Souza Jesus, do cur-
so de Biologia e bolsista 
de iniciação científica 
(BPA/PUCRS) do Labo-
ratório de Primatologia, 
fez uma tabela com o 
tempo de decomposição de alguns materiais no ambien-
te. Um tema que ajuda a refletir sobre o lixo gerado e a 
importância da reciclagem.

MATERIAL TEMPO PARA 
DECOMPOSIÇÃO

Aço, sacos e sacolas plásticas Mais de 100 anos

Alumínio De 200 a 500 anos

Cerâmica, isopor, louças, luvas 
de borrachas, pneus e vidros 

Indeterminado

Chiclete e filtro de cigarro 5 anos

Embalagens longa vida Até 100 anos

Metais Cerca de 450 anos

Papel e papelão Cerca de 6 meses

Plástico (embalagens e 
equipamentos)

Até 450 anos

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

Cristo no cinema e vida após a morte
A Faculdade de Teologia promove dois eventos no dia 4/11. Às 18h, ocorre o debate 

Cristo no Cinema, em que serão discutidos filmes sobre a história de Jesus. Parti-
ciparão os professores Dario Viganò (Pontifícia Universidade Lateranense – Itália), 

Joe Marçal (Faculdade de Teologia) e Carlos Gerbase (Faculdade de Comunicação Social). 
A entrada é franca. Às 19h30min será a vez da palestra Vida depois da morte: esperan-
ças e temores, com o professor Pedro Kunrath. Ambos os eventos serão realizados no 
auditório do prédio 5, com entrada franca. Informações: 3320-3518.

Memória e fé
No dia 9/11 o tema debatido no 

Projeto Fé e Cultura será Memória 
e fé (meditação e concentração), 

com o professor André Palmini, da Fa-

culdade de Medicina. O evento ocorre às 
18h15min no auditório do prédio 9. A en-
trada é franca. Informações: www.pucrs.
br/feecultura.

Encontro para funcionários
O Centro de Pastoral e Solidariedade e a Gerência de Recursos Humanos realizam, 

nos dias 3 e 17/11, encontros do projeto Cultivando a Vida. Voltado para técnicos 
administrativos da Universidade, o projeto busca dar continuidade ao processo 

permanente de formação integral do ser humano, propiciando bem-estar à comunidade 
interna. O projeto propicia um espaço especial para que os participantes se conheçam 
e reflitam sobre diferentes dimensões da vida. Há também uma sessão de meditação 
oriental. Os encontros ocorrem das 14h às 17h30min, no Centro de Pastoral e Solida-
riedade (prédio 17). As inscrições para o dia 3/11 estão encerradas. Para o dia 17/11 
podem ser feitas pelo ramal 4975 ou e-mail carolina.hickmann@pucrs.br.

Estimativas e métricas de software

A Faculdade de Informática recebe inscrições para o curso de extensão Fundamentos 
de Estimativas e Métricas de Software, que ocorre de 16 a 25/11. Processo de 
software com OpenUp, Delphi e Planning Poker e Pontos por Caso de Uso e Pon-

tos por Função: medição e estimativas de software serão alguns dos assuntos aborda-
dos. As aulas ocorrem nas terças e quintas-feiras, das 19h30min às 21h. As inscrições 
podem ser feitas na Educação Continuada (sala 112 do prédio 15). Informações pelo 
telefone 3320-3727 ou pelo e-mail educacao.continuada@pucrs.br.

Serviço Social
No dia 6/11 ocorre a última edição do ano dos Workshops 

Abertos para Conhecimento das Áreas de Atuação do As-
sistente Social. Na ocasião, a professora Idília Fernandes 

e o professor Francisco Kern falarão sobre Aprendendo com as 
diversidades sociais em busca da igualdade. O evento ocorre 
das 9h às 10h30min, na arena do prédio 15 (térreo). A inscrição 
é gratuita e pode ser feita no local. Informações: 3320-3546.

Conferências na História
O Programa de Pós-Graduação em História promove confe-

rências especiais com o professor Carlos Fico da Silva Jú-
nior, da UFRJ. No dia 9/11 o professor falará sobre 1964 

e a ditadura militar: versões e controvérsias. No dia 10/11 o 
tema abordado será História do tempo presente: um debate 
teórico. As conferências têm entrada franca e ocorrem às 17h, 
no prédio 3, sala 307. Informações: 3320-3534.

Novidades no catálogo das Bibliotecas
O Catálogo On-line das 

Bibliotecas da PUCRS 
conta com novidades 

para facilitar a sua utiliza-
ção. Um dos novos recursos 
é a exibição de uma relação 
com links para outros ma-
teriais do catálogo que pos-
suem relação com o que foi 
buscado (Quem retirou esta 
obra também retirou – 1, 
Algumas obras que tratam 
dos mesmos assuntos – 2 
e Algumas obras com o mesmo título – 3). Há também uma nova tela Filtrar resultados, 
onde agora foram reunidas, numa mesma página, todas as opções para a filtragem de re-
sultados. Com a nova interface em inglês, é possível traduzir automaticamente o resumo 
de teses, dissertações e artigos de periódicos para diversos idiomas.

Foto: Geo Cristian/stock.XCHNG
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Medidas qualificam gestão dos 
estacionamentos

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

 

  

O projeto Por-
to  A legre:  C ida-
de Saúde, parceria 
da PUCRS, UFRGS, 
UFCSPA e Academia 
Sul-Riograndense 
de Medicina, com 
apoio da Federasul, 
foi apresentado ao 
governador eleito 
do Estado, Tarso 
Genro, durante a 

reunião-almoço Tá na Mesa, em 27/10. O objetivo do projeto é 
lançar a Capital como uma cidade polo, excelência em cursos 
de pós-graduação na área da saúde, em pesquisa especializa-
da e diferenciada. No evento foi apresentado vídeo produzido 
pelas assessorias de comunicação das instituições mostrando 
imagens do trabalho em hospitais escolas e nas Faculdades li-
gadas às áreas da saúde. A PUCRS foi representada pelo Reitor 
JOAQUIM CLOTET (na foto com Tarso Genro), e pelo Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação, JORGE AUDY.

Pesquisa sobre o vírus HTLV-1, coordenada pelo pesquisa-
dor do Laboratório de Imunologia Celular e Molecular do Insti-
tuto de Pesquisas Biomédicas e da Faculdade de Biociências, 
professor MOISÉS BAUER, conquistou prêmio internacional. 

Para qualificar ainda mais a gestão dos 
espaços dos estacionamentos e garantir 
a segurança dos usuários, a PUCRS, por 

ações próprias ou das operadoras do serviço, 
adotou diversas medidas que resultam de reuni-
ões mensais entre a Universidade e as empresas 
responsáveis. Contudo, todas as providências se 
tornam insuficientes se não houver a colabora-
ção dos usuários.

PROVIDÊNCIAS
 Aumento do número de seguranças a pé e 

com motocicletas para ronda nos pátios opera-
dos pela Moving (prédio 50 e edifício-garagem) 
e CPC Parking (prédio 41).

 Gestão do espaço do estacionamento, que 
inclui o controle da disposição dos veículos, me-
lhorando a observação por parte dos operadores 
e para garantia de segurança.

 Vigilância por câmeras instaladas pelas 
operadoras que registram a entrada e a saída 
dos veículos, além do monitoramento dos pátios. 
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Trata-se do 2010 John N. Whitaker Award for Clinical 
Neuroimmunology, concedido pela Sociedade Internacio-
nal de Neuroimunologia por intermédio do Journal of Neu-
roimmunology (EUA), um dos mais destacados da área. 
O prêmio elege o trabalho mais importante de Neuroimu-
nologia Clínica publicado no periódico em 2010 e será 
concedido à aluna MICHELI PILLAT, que desenvolveu as 
pesquisas durante o seu mestrado em Biologia Celular e 
Molecular sob orientação de Bauer e em colaboração com 
o médico neurologista Márcio Menna-Barreto.

Na reunião de trabalho da Pró-Reitoria de Gradua-
ção, realizada em 28/10, para diretores, vice-diretores, 
coordenadores de curso, departamento e coordenador 
acadêmico da graduação o presidente da Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), 
Sérgio Franco, fez palestra sobre Acreditação de cursos 
no sistema Arcu-Sul. O processo de acreditação visa a 
facilitar, no Mercosul, a movimentação de estudantes e 
professores entre as instituições acreditadas e agilizar os 
processos de reconhecimento de títulos ou diplomas uni-
versitários. A PUCRS candidatou-se, até o momento, com 
os cursos de Enfermagem (em 2009), Odontologia e Me-
dicina (2010). A Conaes ainda não divulgou o resultado 
do processo seletivo e está incluindo, progressivamente, 
novas áreas para que os cursos possam se candidatar.

A aluna do curso de Eco-
nomia TAMARA CARDOSO 
venceu a 7.ª edição da Gincana 
de Economia promovida pelo 
Conselho de Economia do RS. A 
promoção, que teve como tema 
o Jogo do Comércio Exterior, en-
volveu 19 instituições de Ensino 
Superior do Estado, movimen-
tando cerca de 250 alunos. A 
gincana é um jogo que permite 
o estímulo à prática, visando o 
desempenho, a competência e 
a solidez teórica sobre temas 
distintos da economia em suas 
diversas áreas. O prêmio de Ta-
mara foi um notebook, entregue 
pelo presidente do Corecon-RS, 
Geraldo Fonseca (foto).
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 Instalação de novas câmeras do 
Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em 
pontos estratégicos dos pátios operados 
pela Moving e CPC.

 Abordagem a pessoas que 
permanecem no interior dos veículos, 
principalmente à noite, para que se 
identifiquem.

 Maior interação entre o Setor 
de Vigilância/Prefeitura Universitária e 
a Coordenação Operacional/Gerência 
Administrativa, incluindo informes ime-
diatos de todas as ocorrências urgentes 
e reuniões periódicas para apresentação 
de relatórios e coordenação de ações.

RECOMENDAÇÕES AO USUÁRIO
 Respeitar os limites de velocidade 

e o sentido de circulação de veículos 
dentro do pátio.

 Estacionar somente em locais 
permitidos.

 Confirmar que o veículo está 
fechado (portas e vidros).

 Não deixar pertences em local visível no interior 
do veículo.

 Não permanecer no interior do veículo depois de 
estacionar.

 Quando retornar ao veículo observar a movimen-
tação ao redor para evitar abordagens indesejadas.

 Permanecer atento e comunicar aos fiscais de 
pátio ou aos vigilantes quaisquer atitudes suspeitas.

 Informar imediatamente às operadoras quais-
quer ocorrências com seu veículo, registrando o fato no 
formulário disponibilizado.

ATENÇÃO
Alunos de graduação e pós-graduação podem 

estacionar à noite (18h30min às 23h) no Hospital São 
Lucas e no Parque Esportivo por um valor promocional 
(R$ 2, válido até dezembro). A medida visa a redistri-
buir melhor os espaços no turno de intenso movimento. 
Para quem utiliza o estacionamento coberto do Parque 
Esportivo é oferecido ainda o translado de van entre o 
prédio 50 e o estacionamento, das 19h às 23h, durante 
o período letivo.

Foto: Arquivo PUCRS



4     |     PUCRS NOTÍCIAS Nº 354 • 3 A 9 DE NOVEMBRO DE 2010

 A G E N D A

 P A S T O R A L  E  V O C Ê  F A L E  C O N O S C OF

Entre em contato com a Redação pelo fone 

3320-3500, r. 4338 e 4446, 

fax 3320-3603 ou e-mail 

pucrsnoticias@pucrs.br.

“Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu 
coração, com toda a tua alma, com todas as tuas 

forças e com toda a tua mente.”   (Lc 10,27)

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

Sobremesa Musical. Quinteto de metais 
e percussão da Orquestra Filarmônica da 
PUCRS. Horário: 13h. Local: auditório do prédio 
9. Entrada franca. Informações: 3320-3582 ou 
cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto 
de Cultura Musical.

Relatos de experiências interdisciplinares e 
de práticas integradas. Dia 3/11. Tema: Ati-
vidade integradora para o curso de Odontolo-
gia: estudo de conteúdos básicos na prática 
clínica. O evento é aberto para todos os 
docentes da Universidade. Horário: 18h. 
Local: Arena do Logos. Inscrições pelo telefo-
ne 3353-4558. A transmissão do evento será 
disponibilizada pelo link mms://stream.pucrs.br/
experiencias_interdisciplinares. Promoção: Pró-
-Reitoria de Gradua ção. 

Pedidos de reingresso. Até 30/11 na Central de 
Atendimento ao Aluno, prédio 15.

Workshop Empresarial: Coaching – Capaci-
tação para o Sucesso. Horário: 14h. Inscrições 
gratuitas pelo e-mail abineers@via-rs.net ou 
pelo telefone 3384-0020. Local: Auditório Talento 
Empreendedor, Tecnopuc. Promoção: Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica do RS.

Fórum de Gestão do Conhecimento da Face. 
Palestra Gestão de projetos e conhecimento: 
ferramentas convergentes. Ministrante: Bayard 
Beling Morales (Sociedade Brasileira de Gestão do 
Conhecimento – RS). Horário: 18h30min. Local: 
auditório do 9.º andar do prédio 50. Inscrições 
gratuitas no local. Válido como atividade comple-
mentar. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia e SBGC-RS.

56.ª Feira do Livro – lançamento de Che Gue-
vara: mito, mídia e imaginário. Autor: Juan 
Domingues. Horário: 18h30min. Local: Praça de 
Autógrafos.

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

DIA 3

56.ª Feira do Livro – lançamentos. Mistérios 
no caminho, de Maria Berenice Melo Koerig, às 
16h30min, e Encontros entre Direito e Literatu-
ra: ética, estética e política, de Clarice Beatriz 
da Costa Sohng e Alexandre Costi Pandolfo. Às 
18h30min. Local: Praça de Autógrafos.

SÁBADODIA 6
Seminário Economia às 5:30. Tema: Valores de Vida e Desenvol-
vimento Humano. Ministrante: Profª Izete Pengo Bagolin (PPGE/
PUCRS). Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Entrada franca. 
Informações: 3353-4769 ou ramal 4101, com o professor Osmar de 
Souza. Promoção: Face.

SEGUNDA-FEIRADIA 8

56.ª Feira do Livro – lançamento de Pági-
nas da história da Medicina. Organizadores: 
Luiz Gustavo Guilhermano, Leonor Baptista 
Schwartsmann, Juliane Primon Serres e Maria 
Helena Itaqui Lopes. Horário: 18h. Local: Memo-
rial do Rio Grande do Sul.

DOMINGODIA 7
56.ª Feira do Livro – lançamentos. Ensino Médio: mudanças 
e perspectivas, de Márcia H. Kobeldt Cavalcante e Rui Antônio 
de Souza (Org.), às 17h30min. Crack, uma pedra no caminho, 
Quando o médico do SUS é levado aos tribunais, Prontuário 
médico e responsabilidade civil e Trabalho médico e o dano 
moral, de César Augusto Trinta Weber, às 19h30min. Local: Praça 
de Autógrafos.

TERÇA-FEIRADIA 9

DIA 4

Palestra A Inteligência Competitiva como 
ferramenta de apoio aos negócios em or-
ganizações publicas e privadas. Ministrante: 
Elisabeth Gomes (Plugar). Horário: 14h. Local: 
auditório 516 do prédio 32. Entrada franca. Pro-
moção: Plugar e Faculdade de Informática.

56.ª Feira do Livro – lançamentos. Doenças 
geriátricas e exercícios físicos, de Newton Terra, 
às 17h30min. Idoso asilado: Um estudo geron-
tológico, de Ivone A. Corteletti, às 16h30min. Au-
tobiografia e Formação Humana, de Maria Hele-
na Menna Barreto Abrahão (org.), às 18h30min. 
Local: Praça de Autógrafos.

Universidade Missionária – último 
dia de inscrições. A Missão Paróquia 
ocorre na Restinga, de 14 a 20/12, e a 
Missão Sem Fronteiras, no Chile, será 
de 3 a 13/1/2011. Inscrições no site 
www.pucrs.br/pastoral. Informações: 
3320-3576 ou no Centro de Pastoral e Soli-
dariedade, prédio 17, sala 101. Promoção: 
Centro de Pastoral e Solidariedade.

SEXTA-FEIRADIA 5
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Relatos de experiências interdisciplinares e de práticas 
integradas. Dia 10/11. Tema: Trabalho de Conclusão de 
Curso: uma prática de integração e síntese de conheci-
mento. O evento é aberto para todos os docentes da Uni-
versidade. Horário: 18h. Local: Arena do Logos. Inscrições 
pelo telefone 3353-4558. Promoção: Prograd.

Conferência Latino-Americana e Caribenha sobre Abor-
dagem das Capacitações e Desenvolvimento Humano. 
Dias 11 e 12/11. Local: auditório térreo do prédio 50. Válida 
como atividade complementar. Inscrições e informações 
na Proex (sala 201 do prédio 40) ou no site www.pucrs.br/
eventos/alcadeca. Promoção: Face.

Curso de especialização Pastoral Urbana. Inscrições 
até 3/12. Início em 4/1/2011. Promoção: Faculdade de 
Teologia. 

Curso de especialização Direito do Trabalho e Direi-
to Processual do Trabalho. Inscrições: de 1.º/12 até 
1.º/3/2011. Início em 17/3. Promoção: Faculdade de Di-
reito. 

 P R O G R A M E - S E

 Informações e inscrições na Educação 
Continuada: prédio 15, sala 112, 3320-3727 

e educacao.continuada@pucrs.br.


