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Cepac faz 
expedição 
oceanográfica

O CeNtrO de Excelência em Pesquisa e Inovação em Petróleo, Recursos Minerais 
e Armazenamento de Carbono (Cepac) conclui em março a primeira de três expedi-
ções oceanográficas, previstas para 2011, com pesquisadores da PUCRS (foto) na Ba-
cia de Pelotas. A missão de 30 dias a bordo do navio Marechal Rondon, coordenada 
pelo professor João Marcelo Ketzer, colhe amostras de furos de sondagem do fundo 

do mar. A pesquisa faz parte do projeto Co-
negas, vinculado ao Programa de Frontei-
ras Exploratórias do Centro de Pesquisas 
da Petrobras, que investiga a existência de 
hidratos de gás no Cone de Rio Grande – a 
mais de 100 km da costa gaúcha –, avalia a 

geologia e a biologia do local 
e possibilidades de existência 
de gás na forma de hidratos 
no fundo do mar. A próxima 
expedição do grupo está pre-
vista para maio.

A PUCrS, por meio da Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e Economia, 
renovou o convênio Projeto de Atendimen-
to Ativo Negócio a Negócio com o Sebrae/
RS. A iniciativa permite aos universitários 
conhecerem a realidade empresarial, colo-
cando em prática as teorias aprendidas em 
sala de aula. Os alunos prestam assessoria 
gratuita de gestão para micro e pequenas 
empresas e recebem remuneração. Além da 
parte acadêmica, eles têm a oportunidade de 
conhecer o mundo dos negócios. Na última 
edição, participaram cerca de 80 estudantes 
da Universidade. Em março estão sendo se-
lecionados universitários de diversos cursos 
para o projeto. Informações: 3353-7765 e 
eliane.silva@pucrs.br.

O PrOGrAmA de Pós-Graduação em 
História, em parceria com o Consulado da 
Itália em Porto Alegre, realiza no dia 10/3 
o evento Ressurgimento e Unificação Italia-
na, no auditório do prédio 5. A conferência 
de abertura, às 11h, será com o professor da 
Universidade de Roma Giuseppe Monsagrati. 
Às 15h ocorre mesa-redonda com a partici-
pação dos professores Antônio de Ruggiero 
(Universidade de Florença), Carla Brandalise 
(UFRGS) e Núncia Santoro de Constantino, 
Janete Abrão e Cláudia Fay (PUCRS). As ins-
crições são gratuitas no local. A participação 
vale como atividade complementar. Informa-
ções: 3320-3534.

Negócio a Negócio  
leva alunos às empresas

Unificação italiana 
é tema de evento
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A PUCrS dá as boas vindas à comunidade 
universitária anunciando grandes conquistas. 
o ministério da educação (meC) avaliou a 
instituição como a primeira universidade 
privada da região Sul na graduação e pós-
-graduação, e a terceira nesse segmento no 
Brasil. o Índice Geral de Cursos do meC, in-
dicador de qualidade de instituições de edu-
cação superior, foi divulgado em janeiro. A 
PUCrS também recebeu o prêmio de marca 

Universidade é a 
melhor particular do Sul

líder na categoria ensino de Pós-Graduação e 
1º lugar na Graduação, entre as privadas, na 
13ª edição do marcas de Quem decide, rea-
lizado pelo Jornal do Comércio. A pesquisa, 
feita com empresários, executivos e profis-
sionais liberais, identifica as cinco principais 
marcas de 103 diferentes setores. outra 
conquista da Universidade é ser uma das 50 
organizações mais inovadoras da região Sul 
e líder no segmento de educação segundo 

o prêmio Campeãs de inovação da revista 
Amanhã e consultoria edusys. A instituição 
ainda ocupa a 10ª posição no ranking dos es-
tabelecimentos com as melhores reputações 
no rS, segundo pesquisa da Amanhã para 
o Prêmio reputação Corporativa. A PUCrS 
ocupa o 4º lugar no quesito responsabilida-
de Social e Ambiental, o 8º em Admiração e 
Confiança, o 9º em Histórico e evolução e o 
12º em Capacidade de inovação.



Globo Mágico 
no Museu
VISUAlIzAr AS mudanças climáticas e os impactos cau-
sados pela ação humana no planeta são algumas das propos-
tas da nova atração do Museu de Ciências e Tecnologia, o 
Globo Mágico ou Magic Planet. Por meio de um globo e uma 
tela interativa, os visitantes podem conferir curiosidades so-
bre a Terra, sistemas globais e emissões de carbono na at-
mosfera, além de dicas para diminuir o aquecimento global.

Seja voluntário
O PrOGrAmA Voluntariado PUCRS recebe inscrições até 25/3. 
Existem duas modalidades. A rede interna, voltada a aluno ou diploma-
do, inclui iniciativas como Sinergia Digital, Missão Porto Alegre (Vila 
Fátima), Missão Paróquia (Restinga) e Missão Sem Fronteiras (Chile). 
Na rede externa (com alunos, diplomados e funcionários), há o auxílio 
no desenvolvimento de projetos realizados por organizações convenia-
das com a Avesol. Inscrições: www.pucrs.br/voluntariado.

Estacionamentos
HÁ NOVA sistemática de cobrança das tarifas 
nos estacionamentos da PUCRS. Os cartões são 
carregados com valores em moeda corrente e não 
mais em créditos. O usuário não precisará ter cré-
ditos específicos para cada pátio de estacionamen-
to. Os cartões que ainda possuem créditos serão 
convertidos de forma automática.

Credpuc abre inscrições
AS INSCrIçõeS para o Programa de Crédito Educativo da PUCRS 
(Credpuc) vão de 9 a 31/3. O Credpuc é voltado a alunos de graduação 
de todos os níveis, mestrado e doutorado. Carentes de recursos finan-
ceiros, próprios ou familiares, mesmo com matrícula trancada, poderão 
concorrer. Os selecionados podem obter 50% de crédito sobre as men-
salidades, exceto a primeira. Informações: www.pucrs.br/beneficios.

Descontos no Parque Esportivo
PrOfeSSOreS e técnicos administrativos da PUCRS, HSL, Centro 
Clínico, Gráfica Epecê, Fijo, Tecnopuc e Colégio Marista Champagnat 
podem realizar atividades no Parque Esportivo e alugar quadras es-
portivas pagando valores diferenciados. O desconto também é valido 
para alunos. São oferecidas variadas modalidades na academia, como 
musculação, ioga, jump e bike indoor, e na Escola de Natação, como 
hidroginástica e natação para iniciantes. No novo site do Parque Es-
portivo (www.pucrs.br/parqueesportivo) pode-se realizar um tour em 
360º e conhecer as instalações como se estivesse no local. Informações: 
3320-3910.

2  4 PUCrS noTÍCiAS nº 361  4 9 A 15 de mArço de 2011

Boletim renovado e com 
responsabilidade social
O PUCRS Notícias 
começa 2011 renovado. 
Em agosto completa 
dez anos, mas temos 
motivo para antecipar 
as comemorações. A 
partir desta edição, você 
tem em mãos uma pu-

blicação com novo de-
sign gráfico e também 
sustentável. O boletim 
está impresso em papel 
cuchê, com a certifica-
ção FSC – um selo de 
origem garantindo que 
seu componente, no 

caso a madeira, é pro-
veniente de uma flores-
ta bem manejada, sem 
exploração predatória 
dos recursos. Além do 
papel, PUCRS Notícias 
usa na impressão a tinta 
Sun Chemical, também 

comprometida com o 
ambiente. Uma inves-
tigação científica confir-
mou que essa tinta, ba-
seada numa inovadora 
combinação de resinas 
e óleos vegetais, contém 
até 82% de materiais 

renováveis. Com essas 
iniciativas, a PUCRS 
renova mais uma vez o 
seu comprometimento 
com a responsabilida-
de social.

Magda Achutti 
Editora Executiva

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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VAlOreS PArA AlUNOS
estacionamentos descobertos* r$ 3,50
estacionamentos cobertos* r$ 6,40
Parque esportivo Valor promocional de r$ 2,20
Hospital São Lucas Valor promocional de r$ 2,20 das 18h30min às 24h
Prédio Garagem, com 
estacionamento coberto Valor promocional de r$ 3,50, das 18h30min às 24h

* Está mantido o sistema de bonificação existente na compra antecipada

4 Acompanhe, neste espaço, notícias de 
interesse dos funcionários da PUCRS

fOTO: BRUNO TODEschINI
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Para esclarecer alguma dúvida ou sugerir um 
tema para o Superdicas, entre em contato pelo 
ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

NeSte SemeStre, há três restauran-
tes do Campus sob nova administração. 
Confira os estreantes:

4  RestauRante univeRsitá-  
 Rio (Ru)  (foto) – Localizado no 
primeiro andar do prédio 3, está sob a 
administração da empresa Sabor Fa-
mília Restaurantes e é restrito a funcio-
nários e alunos da PUCRS. O cardápio 
é balanceado, incluindo duas saladas 
verdes cruas, arroz, arroz integral (pelo 
menos uma vez por semana), feijão, 
guarnição (purê, aipim ou massa, en-
tre outros) e, em geral, dois tipos de 
carne (sempre frango). Duas vezes por 
semana, oferece salada de fruta e, nos 
demais dias, gelatina. O cardápio do dia 
é postado todas as manhãs no Twitter:  
@RUsaborfamilia. Há acompanha-

Novos restaurantes
mento de nutricionista e de técnico em 
nutrição. A refeição custa R$ 5. Funcio-
namento: segunda a sexta, das 11h às 14h.

4 saboR Família – No térreo do 
prédio 3, também é administrado pela 
empresa Sabor Família Restaurantes. 
Apresenta uma variedade de carnes, sa-
ladas e frutas. Há acompanhamento de 
nutricionista e de técnico em nutrição. 
Valor: R$ 11 (buffet livre com sobreme-
sa). Empresas do Tecnopuc e turmas es-
colares visitantes do Museu de Ciências 
e Tecnologia podem ter desconto de 10%, 
mediante combinação prévia com a di-
reção. Funcionamento: segunda a sexta, 
das 11h às 14h. A Sabor Família fornece 
salgados, doces e tortas por encomenda 
para festas e coquetéis. Abre para eventos 
agendados.

4 Palatu’s – Situado próximo ao 
Colégio Marista Champagnat, oferece 
pratos quentes, com carnes assadas 
e grelhadas, saladas e sobremesas. 
O grupo Palatu’s conta com serviço 
de nutricionista na orientação dos 
cardápios. Há a opção de refeição ao 
ar livre. Funcionamento: segunda a 
sexta, das 11h15min às 14h. Também 
abre para eventos. Valor: R$ 13.

fOTO: BRUNO TODEschINI

Visitas nos EUA  
e Alemanha
COmItIVA dA PUCRS formada pelo Rei-
tor, JOAQUIm ClOtet, o Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, JOrGe AUdY, 
diretores e professores de várias áreas visitou, 
em janeiro, instituições dos EUA e Alemanha 
para a troca de experiências, contatos e par-
cerias. Nos EUA houve reuniões na Smithso-
nian Foundation, na Georgetown University, 
na Harvard para um encontro com o reitor, 
Jackie O’Neill, e no Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts. Na Alemanha ocorreram 
visitas às Universidades de Humboldt e Livre 
de Berlim.

O COOrdeNAdOr do Laboratório de Habilidades médicas e Pesquisa Cirúr-
gica da Faculdade de medicina, JefferSON BrAGA SIlVA, recebeu prêmio de 
mérito científico pela sua contribuição nos últimos 15 anos à Sociedade Francesa de 
Cirurgia da mão. É a primeira vez que a instituição presta esse tipo de homenagem a 
um cirurgião estrangeiro. Braga Silva também foi reconhecido pelo conjunto da sua 
obra no livro Who’s who in the world. o professor é pioneiro no desenvolvimento de 
técnica com células-tronco capaz de devolver os movimentos ao paciente com lesão 
de nervos do membro superior.

O ex-secretáriO de Ciên-
cia e Tecnologia do RS JUlIO CÉ-
SAr ferSt integra o quadro de 
colaboradores do Parque Cien-
tífico e Tecnológico (Tecnopuc) 
desde fevereiro. Ferst focará a 
sua ação no desenvolvimento e 
dinamização do Parque em Via-
mão.  Ele foi diretor superinten-
dente da Associação das Empre-
sas Brasileiras de Tecnologia da 
Informação e, no governo, traba-
lhou pela implementação da Lei 
Estadual de Inovação.

AS OBrAS do prédio do instituto do Cé-
rebro (insCer), localizado entre o Hospital 
São Lucas, Centro de reabilitação e Cen-
tro Clínico, começaram em janeiro. estão 
em fase de concretagem as instalações do 
edifício de 2.500 m², com dois pavimen-
tos – um destinado à Produção de radio-
fármacos e outro ao Centro de imagem. 
A conclusão está prevista para julho. o 
insCer será um centro de referência de es-
tudos multidisciplinares em neurociências 
e terapia celular, com ações em pesquisa, 
desenvolvimento científico, educação e 
assistência médica.

O vice-reitor da 
Georgetown, spiros 
Dimolitsas (c), entre 

o reitor da PUcrs, 
Joaquim clotet (e), e o 
Pró-reitor Jorge Audy 

fOTO: DIVULGAÇÃO
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o boletim semanal PUCrS NOtÍCIAS é editado pela Asses-
soria de Comunicação Social da Universidade. coordenadora 
da Assessoria: Ana Luisa Baseggio • editora executiva: magda 
Achutti • edição: Ana Paula Acauan, magda Achutti e mariana Vi-
cili • redação: Ana Paula Acauan, Bianca Garrido, magda Achutti, 
mariana Vicili e Sandra modena • Fotógrafos: Bruno Todeschini e 
Gilson oliveira • Publicação on-line: rodrigo ojeda • estagiárias: 
daiane Pajares e natacha Gomes • Projeto gráfico: Pensedesign 
• impressão: epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias 
diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Os mestres morrem, os discípulos andam 
um pouco mais pela vida e também morrem, 
mas as ideias ensinadas e aprendidas se 
desdobram em sementes que frutificam 
no tempo e repercutem na eternidade.

ir. Firmino Biazus

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

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

4stand calouros. Dias 16 
(14h30min e 20h) e 17/3 (8h30min 
e 20h). É a oportunidade de os 
novos alunos conhecerem mais a 
Universidade e suas unidades, a 
partir de estandes montados no 
prédio 41.

4Avaliação da extensão. Até 
17/3, é possível responder ao ques-
tionário sobre cursos de Extensão, 
Educação a Distância, desenvolvi-
mento social, Museu de Ciências e 

Tecnologia, atividades culturais, 
Parque Esportivo e Centro de 
Eventos. Funcionários devem 

acessar o site www.pucrs.br/ 
autoavaliacao e alunos, www. 
pucrs.br, na Central de Alunos.

4Aula inaugural dos cursos 
da área da saúde. Dia 23/3, 
às 14h30min, no Salão de Atos. A 
diretora de Programas e secretária 
adjunta de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde do Ministério 
da Saúde, Ana Estela Haddad, fala 
sobre Formação do Profissional de 
Saúde em Atenção Primária.

4Projeto rondon Nacio-
nal/Operação Norte-Nor-
deste 2011-2. Inscrições até 
24/3 pelo site www.pucrs.br/
projetorondon/inscricoes. Infor-
mações: 3353-8383, 3320-3500, 
ramal 4065, ou edgaree@pucrs.br.

4students to Business. Ins-
crições até 28/3 para a 10.ª edição 
do programa gratuito de capaci-
tação nas tecnologias Microsoft. 
Público-alvo: alunos concluintes 
de ensino médio, técnico e ini-
ciantes da graduação. Site: www. 
programas2b.com.br.

42º congresso internacio-
nal de ciências criminais. 
Tema: Criminologia e Sistemas 
Jurídico-Penais Contemporâneos. 
De 6 a 8/4. Inscrições: www.pucrs.
br/eventos/cienciascriminais ou 
na sala 201 do prédio 40. Promo-
ção: Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Criminais.

 Informações e inscrições na Educação Continuada: prédio 15, sala 112, 3320-3727 e www.pucrs.br/educacaocontinuada.

dIA 10 4 qUiNtA-FeirA
4curso de extensão Oficina de 
criação Literária i. Início das aulas e 
último dia de inscrições.  

4curso de extensão sobre a 
Doutrina social da igreja – Mó-
dulo ii. Início das aulas e último dia 
de inscrições.  

4curso de especialização em 
Língua espanhola. Último dia de 
inscrições. Aulas de 26/3 a 10/12.  

dIA 11 4 sextA-FeirA
4cursos de especialização da 
Faculdade de Direito. Direito Pre-
videnciário, Ciências Penais, Direito 
Público e Direito Empresarial com Ên-
fase em Advocacia Empresarial. Último 
dia de inscrições.  

4curso de especialização em 
Desenvolvimento de Jogos Di-
gitais. Último dia de inscrições. Aulas 
de 4/4/2011 a 3/8/2012. Promoção: 
Faculdades de Comunicação Social e 
de Informática.  

4curso de especialização em 
Paisagismo. Último dia de inscrições. 
Aulas de 1.º/4/2011 a 23/6/2012.  

4curso de especialização em 
sociologia. Último dia de inscrições. 
Aulas de 5/4/2011 a 30/6/2012.  

4curso de especialização em 
Política internacional. Último 
dia de inscrições. Aulas de 5/4/2011 a 
30/11/2012.  

dIA 12 4 SÁBAdO
4curso de extensão em Língua 
Japonesa Básico ii. Início das aulas 
e último dia de inscrições. Outra turma 
do Básico II começa dia 14/3. Os Bási-
cos I e V terão início em 15/3 e o Básico 
III, em 14/3.  

dIA 13 4 dOmINGO
4curso de especialização em educação a Distân-
cia com Ênfase na Docência e na tutoria em eAD. 
Último dia de inscrições. Aulas de 11/4/2011 a 3/11/2012. 
Promoção: Faculdades de Educação e de Informática.  

4curso de especialização em informática na 
educação. Último dia de inscrições. Modalidade a distân-
cia. Aulas de 11/4/2011 a 3/11/2012. Promoção: Faculdades 
de Educação e de Informática.  

dIA 14 4 seGUNDA-FeirA
4curso de especialização em educação de Jovens 
e Adultos na educação Básica. Último dia de inscrições. 
Aulas de 1.º/4/2011 a 29/6/2012.  

4curso de especialização em Literatura Brasileira. 
Último dia de inscrições. Aulas de 1.º/4/2011 a 30/7/2012.  

4curso de especialização em Gestão da educa-
ção: supervisão, Orientação e Administração. Úl-
timo dia de inscrições. Aulas de 8/4/2011 a 20/8/2012.  

dIA 15 4 terçA-FeirA

4Aquecimento Global: uma proposta para a  
mudança de comportamento nos lares e nas  
empresas. Mesa-redonda às 14h30min com Betina Blo-
chtein (Instituto do Meio Ambiente/PUCRS), Antônio Ri-
cardo Lanfredi (Refap), Mauro Machado Júnior (Braskem) 
e Rodrigo Lagreca (Evolva Projetos, instalada na Incubadora 
Raiar). Local: Auditório Talento Empreendedor, prédio 96i do 
Tecnopuc. Para participar, é preciso enviar e-mail para info@
evolva.com.br ou ligar para 9354-9990.

4complementação do requerimento de matrícu-
la e recursos relativos à matrícula. Último dia. Opor-
tunidade para realizar cursos sequenciais e obter uma Certi-
ficação Adicional num campo específico de conhecimento. 
Inscrições pelo site webapp.pucrs.br/matricula ou nos postos 
de matrícula. Diplomados podem ir à Central de Atendimento 
ao Aluno, no prédio 15.  

4cursos integrados de Artes. Revisitando a Arte e a 
História e Arte e História do Século 20. Início das aulas e úl-
timo dia de inscrições.   

4curso de extensão Formação Docente para o 
ensino religioso. Início das aulas e último dia de inscri-
ções.   


