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O Hospital  São Lucas 
(HSL) promove, no dia 
22/11, a 7.ª edição da 

Feira do Livro Infantil. O ob-
jetivo é incentivar o hábito da 
leitura e facilitar o acesso aos 
livros às crianças que estão 
internadas no HSL, privadas 
no momento de visitar a Feira 
do Livro de Porto Alegre. Am-
bas as Feiras contam com o 
mesmo patrono, o folclorista 
Paixão Côrtes, que participará 
da abertura do evento, às 10h. 
Após a cerimônia, haverá a 
distribuição de livros às crian-
ças. A programação prossegue 
à tarde, às 14h30min, com 
sessões de autógrafos com os escritores Celso Sisto e Celso Gutfreind, além da Narração Encenada, 
com os bolsistas do Projeto Literatura Infantil e Medicina Pediátrica: Uma Aproximação de Integração 
Humana, da Faculdade de Letras. A Feira ocorre no saguão do 5.º andar do Hospital. Quem quiser pode 
doar livros até o dia 18/11. Contato: Jonas ou Aline (Faculdade de Letras) pelo telefone 3353-4615.

Foto: Arquivo PUCRS
A PUCRS e a Associação de Pesquisadores 

em Crítica Genética promovem, de 22 a 
24/11, o 10.º Congresso Internacional da 

Associação de Pesquisadores em Crítica Gené-
tica – Materialidade e virtualidade no processo 
de criação. O objetivo principal é discutir os 
estudos dos documentos e arquivos nos fluxos 
literários, artísticos, científicos e culturais glo-
bais. A conferência de abertura será com Pierre-
-Marc de Biasi, diretor do Instituto dos Textos e 
Manuscritos Modernos (França) que, logo após, 
lançará o livro A genética dos textos. Dentre 
os temas abordados estarão Da ideia à forma: 
os rastros pluridimensionais do processo de 
criação; Acervos materiais e digitalizados: ex-
periências e procedimentos e Tradução e crítica 
genética: uma interdisciplinaridade possível. 
De 24 a 26/11 Pierre-Marc de Biasi ministra um 
minicurso de crítica genética. O evento ocorre no 
auditório do prédio 9. Informações: www.pucrs.
br/eventos/apcg.

De 15 a 21/11 ocorre a Semana Global 
do Empreendedorismo, com atividades 
em todo o Brasil e outros 102 países. A 

PUCRS participa da Semana por meio do Nú-
cleo Empreendedor. No dia 18/11, em parceria 
com o Sebrae, sedia o Seminário de Educação 
Empreendedora 2010 – Empreender começa na 
escola. Dentre os temas abordados estarão o 
Empreendedorismo no mundo e Alunos como 
agentes de inovação. A professora Helena 
Sporleder Côrtes, da Faculdade de Educação, 
será a mediadora do debate Conversando sobre 
empreendedorismo X sustentabilidade X edu-
cação, que também contará com a presença da 
aluna Amanda Passos, agente de orientação do 
Projeto Negócio a Negócio. Inscrições gratuitas: 
0800-5700800. No dia 19/11 será realizada 
a premiação do 4.º Torneio Empreendedor da 
Universidade. O evento ocorre às 18h30min 
no auditório do prédio 32. Na ocasião estarão 
presentes o patrono empresarial, David Randon, 
e o patrono social, Ir. Miguel Orlandi (Província 
Marista), que falarão sobre a importância do 
torneio. Informações: 3353-7754.

O Sindicato dos Estabelecimentos do 
Ensino Privado no Estado do RS 
(Sinepe/RS) divulgou os vencedores 

dos prêmios edição 2010. No 1.º Prêmio 
Inovação em Educação, o projeto Logos 
– aprendizagem sem fronteiras ganhou o 
1.º lugar na categoria Área Fim – Ensino 
Superior e os projetos Espaço Integrado de 
Laboratórios – Espaço Experiência e Nú-
cleo de Educação de Jovens e Adultos ob-
tiveram o 1.º e 2.º lugar, respectivamente, 
na categoria Gestão Pedagógica – Ensino 
Superior. A revista PUCRS Informação foi 
destacada com o 2.º lugar na categoria Mí-
dia Impressa – Educação Superior do 8.º 
Prêmio Destaque em Comunicação. A ho-
menagem ocorre no dia 1.º/12 , na PUCRS.

N o dia 19/11 ocorre o 1.º Colóquio Interna-
cional da Consciência Negra: Diálogos na 
diversidade cultural. Promovido pela Fa-

culdade de Educação e pela Faculdade de Serviço 
Social, o evento abordará tópicos como Arte afro-
-brasileira, Mulheres negras fazendo a diferença e 
África: da opressão à emancipação, entre outros, 
contando inclusive com a participação de alunos 
africanos. A atividade será realizada no auditório 
do prédio 15 (sala 241) a partir das 19h30min. 
Durante o dia, serão oferecidas oficinas de tranças 
afro no Centro de Pastoral e Solidariedade (sala 
101 do prédio 17) das 9h30min às 12h30min e 
das 14h30min às 17h30min, e no prédio 15, sala 
241, das 16h30min às 19h30min. Para participar 
das oficinas é necessário doar materiais higiênicos 
(fraldas e sabonetes), que serão entregues para a 
Associação dos Bebês Apressados do Hospital São 
Lucas. As inscrições podem ser feitas no local.

Materialidade e 
virtualidade na 
literatura em debate

Semana Global do 
Empreendedorismo

Sinepe premia 
PUCRS

Evento discute 
consciência negra



  A N O T E

2     |     PUCRS NOTÍCIAS Nº 356 • 17 A 23 DE NOvEMBRO 2010

P R á T I C A S 
S U S T E N T á v E I S

você sabe o que é 
armazenar carbono?

O Centro de Excelência em Pesquisa e Inovação em 
Recursos Minerais, Petróleo e Armazenamento de 
Carbono (Cepac), localizado no Tecnopuc, realiza 

desde outubro uma pesquisa no Campus da PUCRS com o 
objetivo de verificar o grau de conhecimento e a percepção 
da comunidade acadêmica a respeito do armazenamento 
geológico de carbono. A tecnologia consiste na injeção e 
armazenamento de gás carbônico (CO2) em reservatórios 
geológicos – aquíferos salinos, camadas de carvão e 
campos de petróleo – para diminuição dos efeitos das 
mudanças climáticas. Com os resultados da pesquisa, o 
Cepac terá mais base para desenvolver trabalhos de co-
municação e conscientização sobre o tema. Informações: 
3320-3689 ou www.pucrs.br/cepac.

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

Universidade recebe 
homenagens da Assespro

N o dia 23/11 a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação 
(Assespro-RS) comemora seus 30 anos destacando personalidades, empresas e 
entidades de participação relevante na sua trajetória. A PUCRS será homenage-

ada na categoria Instituições de Ensino; o Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc) na 
categoria Parques Tecnológicos; e a Faculdade de Informática na Entidades Parceiras. O 
evento ocorre às 20h na Sociedade Libanesa de Porto Alegre.

Curso aborda transferência de tecnologia

N o dia 18/11 estará na PUCRS o gerente sênior de tecnologia da Universidade de 
Georgia (EUA), Gennaro Gama. Gama ministrará o minicurso O processo de trans-
ferência de tecnologia. O evento ocorre no auditório do 2.º andar do prédio 96J 

(Tecnopuc), das 9h às 12h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 17/11 
pelo site www.pucrs.br/prppg/ett. Informações: 3320-3907. Promoção: Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação/Escritório de Transferência de Tecnologia.

Semana da Filosofia

Nos dias 29 e 30/11 ocorre a 6.ª Semana Acadêmica do Programa de Pós-Gradua-
ção em Filosofia da PUCRS, organizada pelos alunos com apoio da coordenação do 
Programa. Na palestra de abertura, no dia 29/11, o professor Fábio Leite de Cas-

tro, da Faculdades Integradas São Judas Tadeu, falará sobre Método e moral em Sartre. 
No dia 30/11, será exibido o filme Rashomon, de Akira Kurosawa, com comentários do 
coordenador do Programa, professor Agemir Bavaresco. Também fazem parte da progra-
mação comunicações dos alunos. Informações: 3320-3554 ou filosofia-pg@pucrs.br.

Bioética

N o dia 19/11 ocorre o 7.º Bioética Sul, evento realizado 
pela PUCRS e pela Sociedade Rio-Grandense de Bioética 
(Sorbi). Nesta edição o tema principal é Bioética e saúde 

mental. Serão realizados painéis para debater Depressão, bio-
ética e medicalização e Drogadição e bioética: o uso do crack. 
O evento ocorre a partir das 9h, na sala 1035 do prédio 11, e 
vale como atividade complementar. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo e-mail sorbi@sorbi.org.br. Informações: 
www.sorbi.org.br ou 3353-7998.

vestibular de verão

As inscrições para o vestibular de verão 2011 podem ser 
feitas até o dia 24/11. As provas serão realizadas nos dias 
4 e 5/12, das 16h às 20h. Ao todo, serão oferecidas 3.698 

vagas, em 67 opções de curso. O primeiro colocado de cada cur-
so de graduação oferecido pela PUCRS no concurso terá direito à 
bolsa integral de estudos. Inscrições e informações: www.pucrs.
br/vestibular ou na Central de Atendimento ao Aluno (térreo do 
prédio 15).

Foto: Peter Suneson/stock.XCHNG

Poesia moderna

O Programa de Pós-Graduação 
em Letras realiza, nos dias 
18 e 19/11, a 2.ª Jornada 

de Poesia Moderna – Poesia e 
outras linguagens. Dentre os temas 
abordados estarão Poesia e música 
clássica, Próximos são filosofia e 
poesia, mas habitando em monta-
nhas separadas, A busca metafísi-
ca na poesia de Vinicius de Moraes 
e Poesia e outras artes. O evento 
ocorre na sala 305 do prédio 8. As inscrições podem ser feitas na secretaria do Programa, 
mediante a doação de uma lata ou pacote de leite em pó. Informações: 3320-3676.

Foto: Candice Courtney/stock.XCHNG

vídeo e corpo na pesquisa etnográfica

O Programa de Pós-Graduação em 
Administração promove, no dia 
18/11, a oficina Vídeo e corpo 

na pesquisa etnográfica. A proposta é 
discutir o uso de técnicas de vídeo no 
contexto de uma pesquisa etnográfica e 
de que maneira o corpo (do pesquisado 
e do pesquisador) está inserido nessa 

conjuntura de pesquisa qualitativa. Dentre 
os ministrantes estarão a professora 
Maria Tereza Flores-Pereira (PUCRS) e o 
professor Eduardo Davel (UFBA). A oficina 
será realizada das 19h às 22h, na sala 
1107 do prédio 50 (11.º andar). Inscrições 
gratuitas pelo e-mail maria.flores@
pucrs.br. Informações: 3320-3524.
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Orientações para o Enade

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

A aluna nADIeSSA DorneLLeS De ALmeIDA e o 
professor SÉrGIo moUSSALLe, ambos da Faculdade 
de Medicina, conquistaram o prêmio Rubens Maciel 
durante a 2.ª Jornada Gaúcha de História da Medicina. 
A distinção premia por mérito, certificados e R$ 1 mil 
pesquisas acadêmicas feitas por estudantes ou gradua-
dos em Medicina e História. Nadiessa, acadêmica do 6.º 
semestre, venceu com o trabalho O legado de Casey – A 
história das válvulas de hidrocefalia. Moussalle ganhou 
com Memória do Serviço e disciplina de Otorrinolarin-
gologia da PUCRS.

A professora CrISTInA PernA, da Faculdade de 
Letras e da Assessoria para Assuntos Internacionais e 
Interinstitucionais, apresentou a experiência da PUCRS 
com alunos chineses no Fórum China-Brasil durante 

O Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade) é um 
importante momento na vida 

acadêmica. Ao realizar a prova, o aluno 
representa seu curso, os colegas e a 
Universidade, devendo fazê-la com 
responsabilidade e comprometimento. 
Integrante do Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior (Sinaes), 
o Enade ocorre a cada três anos, por 
curso, e tem como objetivo avaliar o de-
sempenho dos estudantes em relação 
aos conteúdos programáticos específi-
cos do curso e conhecimentos gerais. A 
prova será no dia 21/11, às 13h.

Participar do Enade propicia 
prestígio acadêmico, pode ser decisivo 
na disputa por uma vaga no mercado 
de trabalho e permite comparar o de-
sempenho individual e do curso. Além 
disso, é condição prévia à conclusão 
da gradua ção, expedição e registro do 
diploma.

Fotos: Divulgação
a Conferência das Américas em 
Calgary (Canadá). Cristina foi 
a única brasileira a expor. Com 
assessores internacionais da USP, 
Unicamp, Unesp e das Universi-
dades Federais de Pernambuco 
e do Paraná, também falou sobre 
as oportunidades de estudos e 
pesquisas com instituições de 
ensino superior no Brasil.

A PUCRS foi sede, nos dias 
1.º e 2/11, do encontro do Progra-
ma Ibero-americano de Ciência 
e Tecnologia para o Desenvolvi-
mento (Cyted). O evento buscou 
aprofundar o significado da trans-
ferência de tecnologia no contexto 
latino-americano com um grupo 
de especialistas no tema. Da 
Universidade participaram como 
conferencistas eLIZAbeTH  
rITTer DoS SAnToS, do Escritó-
rio de Transferência de Tecnologia, 
e o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
-Graduação, JorGe AUDY.

Diálogos com o mundo faraônico, 
recém-lançado, é o livro comemorativo 
à 15.ª Jornada de Estudos do Oriente 
Antigo realizada, em 2009, pelo curso 
de História. A obra, organizada pelos 
professores mArGAreTH bAKoS, JÚ-
LIA mAToS e GreGorY bALTHAZAr, reúne textos distribuídos 
em três eixos: a egiptomania, a egiptologia e os diálogos entre 
o Egito e seus contemporâneos – como o turismo em locais da 
antiguidade ou abordagem de temas em sala de aula.

A pesquisa Monitoração da produção de biodiesel em 
tempo real com espectroscopia laser, do aluno de doutorado 
LUIS ALCIDeS De bonI, do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Tecnologia de Materiais, recebeu menção honro-
sa como trabalho técnico apresentado na Rio Oil & Gas Con-
ference 2010, promovida pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis. O orientador do estudo é o professor 
ISAAC neWTon DA SILvA.

O Pró-Reitor de Extensão, JoÃo DorneLLeS JÚnIor, 
representou a PUCRS, em Brasília, na comemoração aos dez 
anos do Programa de Parceria Brasil-Japão e aos 25 anos de 
Treinamento para Terceiros Países, promovidos pela Agência 
Brasileira de Cooperação e a Agência de Cooperação Inter-
nacional do Japão. Na oportunidade a Universidade recebeu 
certificado de agradecimento pela sua contribuição.
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Participantes – Estudantes 
dos cursos a serem avaliados em 
2010 que se enquadrem nas condições de:

 Ingressantes – até 1.º/8/2010 cumpriram 
entre 7% e 22% (inclusive) da grade curricular 
mínima do curso na instituição;

 Concluintes – até 1.º/8/2010 cumpriram no 
mínimo 80% da grade curricular mínima do curso 
ou tinham condições acadêmicas de conclusão do 
curso durante o ano letivo de 2010.

bolsa mérito enade –  Bolsa de Pós-
-Graduação Lato Sensu (Especialização) destinada 
exclusivamente ao aluno da PUCRS, concluinte de 
curso de graduação, com melhor desempenho no 
Enade 2010. 

Prova – Composta por 40 questões (dez de for-
mação geral e 30 específicas). Orientações gerais:

 Ler atentamente as instruções gerais e as 
instruções específicas para cada questão. 

 Iniciar a prova pelas questões mais fáceis e 
não se deter muito tempo nas difíceis. 

CUrSoS DA PUCrS PArTICIPAnTeS

Agronomia, Educação Física (Bacharelado), 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 
Medicina veterinária, Nutrição, Odontologia e 
Serviço Social

InFormAçõeS

O site www.pucrs.br/enade proporciona ferra-
mentas de apoio para revisar os conteúdos, com 
simulado on-line e provas. Há podcasts de pro-
fessores, tratando de questões relativas ao Exame. 
Dúvidas com o coordenador de curso.

 Iniciar por questões objetivas.
 Procurar responder a todas as questões, 

mesmo fazendo uso de conhecimentos parciais e/ou 
eliminando alternativas. 

 Alterar a resposta inicial apenas se uma nova 
leitura realmente indicar outra mais adequada.
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Entre em contato com a Redação pelo fone 

3320-3500, r. 4338 e 4446,  

fax 3320-3603 ou e-mail  

pucrsnoticias@pucrs.br.

“Há pessoas que nos falam e nem as escutamos, 
há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam, 

mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas 
vidas e nos marcam para sempre.”   (Cecília Meireles)

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

Sobremesa musical. Quarteto de Cordas 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 Cul-
tura Musical.

Peça de Teatro – A história de uma vida. Ingresso: 
R$ 5. O valor arrecadado será repassado integralmente 
à Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessita-
dos. Horário: 19h. válida como atividade complementar. 
Local: auditório do prédio 81. Promoção: Faculdade de 
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.

Juventude e Direitos Humanos: Um Debate em Cena. 
Horário: 19h30. Local: teatro do prédio 40. Entrada fran-
ca. Informações: 3320-3546 ou servico-social@pucrs.
br. válido como atividade complementar. Promoção: Fa-
culdade de Serviço Social.

Doação de Acervo de filmagens indígenas de 
Frank Coe e lançamento da 2.ª edição da obra Sé-
culos Indígenas no brasil: catálogo descritivo de 
imagens. Horário: 9h30min. Local: saguão da Biblio-
teca Central. Entrada franca. versão on-line em www.
pucrs.br/edipucrs/nepci/seculosindigenas2.pdf. Pro-
moção: Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura 
Indígena Edipucrs, Karioka Multimedia, Fundação 
Darcy Ribeiro e a Sociedade Indígena Nheengatu.

Analisando a Gestão de TI. Tema: Sistemas de mobi-
lidade. Ministrante: Carlos E. Schimitz (Softmovel). Ho-
rário: 18h15min. Local: auditório do 9.º andar do prédio 
50. válido como atividade complementar. Entrada franca. 
Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia.

relatos de experiência sobre o uso de tecnologias 
da informação e da comunicação. Tema: Ferramen-
tas colaborativas no ensino de graduação. Aberto aos 
docentes da Universidade. Horário: 15h30min. Local: 
Arena do Logos, prédio 15. Inscrições e informações: 
3353-4558 ou logos@pucrs.br. Promoção: Pró-Reitoria 
de Graduação (Prograd).

QUArTA-FeIrA

QUInTA-FeIrA

DIA 17
Ciclo de Conferências – Projetos de 
Filosofia. Tema: Quatro aproximações 
ao conceito de imanência. Ministran-
te: Rodrigo Nunes. Horário: 14h. Local: 
auditório térreo do prédio 5. Entrada 
franca. Informações: 3320-3554 e 
filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: Pro-
grama de Pós-Graduação em Filosofia.

SexTA-FeIrADIA 19

Cerimônia de conclusão do Projeto 
Sinergia Digital. Local: auditório do 
prédio 50. Horário: 10h. Informações: 
3320-3576 ou sinergiadigital@pucrs.
br. Promoção: Face e Centro de Pastoral 
e Solidariedade.

SábADoDIA 20

matinê das Duas: Cine Comentado. 
Exibição do filme Pequenas Histórias. 
Aberto ao público a partir dos 50 anos. 
Horário: 14h15min. Local: auditório 
térreo do prédio 40. Entrada franca. 
Informações: 3353-4114. Promoção: 
Núcleo de Pesquisa em Demandas e 
Políticas Sociais da Faculdade de Ser-
viço Social.

SeGUnDA-FeIrADIA 22

Palestra de reeducação Alimentar. Tema: Tudo que é bom engorda – segredos para festas e férias saudáveis. 
Horário: 12h. Local: Laboratório de Ciência e Arte dos Alimentos, térreo do prédio 41. Entrada franca. Promoção: 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Gerência de Recursos Humanos e Faenfi.

Por que Gestão do Conhecimento agora?. Ministrantes: Jerônimo Lima (Sociedade Brasileira de Gestão do 
Conhecimento) e Beatriz Benezra (Grupo de Usuários de Gestão do Conhecimento). Horário: 19h. Local: auditório 
517 do prédio 32. Entrada franca. válida como atividade complementar. Inscrições gratuitas e informações: www.
rs.sucesu.org.br/inscricao/gugc. Promoção: Faculdade de Informática.

Sessão de autógrafos do livro Traição. Autora: Thais Russomano. Horário: 19h. Local: sala de recepção do prédio 
41. Promoção: AGE e Edipucrs.

TerçA-FeIrADIA 23

DIA 18
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Curso de extensão Processo de execução – 3.ª edição. Ins-
crições abertas. Início em 24/11. Promoção: Faculdade de Direito 
(Fadir). 

2.º Fórum estadual do Patrimônio Cultural. Dias 27 e 28/9. Lo-
cal: auditório prédio 9. Informações nos sites www.iphae.rs.gov.br 
e www.pucrs.br/fau, ou pelo e-mail forumdopatrimonio@via-rs.
net Promoção: Secretaria de Estado da Cultura do RS, Crea-RS e 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

Curso de especialização Segurança Alimentar, Trabalho e In-
clusão Produtiva. Inscrições a partir de 1/12. Início em 25/3/2011. 
Promoção: FSS. 

Curso de especialização Direito do Trabalho e Direito Proces-
sual do Trabalho. Inscrições a partir de 1/12. Início em 17/3/2011. 
Promoção: Fadir. 

Avaliação de disciplinas de graduação. Até 3/12. voltada a alu-
nos e professores. Alunos podem realizar a avaliação no site www.
pucrs.br, em Informações acadêmico-financeiras, ou em www.
pucrs.br/autoavaliacao. Professores devem acessar o site www.
pucrs.br/autoavaliacao. Promoção: Prograd.

27.º Seminário brasileiro de Crítica Literária e 26.º Seminário 
de Crítica do rio Grande do Sul. De 6 a 9/12. Horário: 14h. Local: 
auditório do prédio 8. Informações e inscrições: Pró-Reitoria de 
Extensão (Proex), sala 201 do prédio 40. Promoção: Faculdade 
de Letras.

oficina Cuidando da nossa sexualidade e Fórum de escolas 
de Graduação em enfermagem do rS. Dias 25 e 26/11. Infor-
mações: coordeducacional.mct@pucrs.br. Promoção: Museu de 
Ciências e Tecnologia.

 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.


