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O gerente da Incubadora Raiar, Edemar 
de Paula, representou o Tecnopuc no Foro 
Internacional de Parques Tecnológicos, em 
Assunção (Paraguai). Com o objetivo de gerar 
bases para a criação de Parques Tecnológicos 
no país vizinho, o encontro reuniu cerca de 200 
pessoas da Argentina, Brasil, Panamá, Para-
guai e Uruguai. Edemar falou sobre a estrutura 
do Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, 
a Rede Inovapuc, o Escritório de Transferên-
cia de Tecnologia, a Agência de Gestão Tecno-
lógica e a Raiar. “O Tecnopuc é referência de 
sucesso nos países próximos e a recepção foi 
espetacular”, comenta. Também participaram 
de mesas de debate o Parque Cidade do Saber, 
do Panamá, o Parque de Itaipu e o Parque de 
Pato Branco, ambos do Paraná. O evento foi or-
ganizado pelo Parque Tecnológico Itaipu e pela 
Universidad Nacional de Asunción, com apoio 
da Organización de Estados Iberoamericanos.

Tecnopuc participa  
de Foro Internacional

Uma prOpOsta de parceria entre a PUCRS e a UFRGS, governo e iniciativa pri-
vada tem o objetivo de realizar o desejo dos porto-alegrenses: a revitalização do Arroio 
Dilúvio. Em reunião com o prefeito José Fortunati, em 20/6, a diretora do instituto do 
Meio Ambiente e Recursos naturais da Universidade, Betina Blochtein, e o gestor de re-
lacionamento do Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc), Luis Humberto Villwock, 
debateram a integração do Arroio à comunidade, saneamento, erosão, inclusão social 
e educação ambiental. A recuperação do Rio Cheonggyecheon, que corta a cidade de 
Seul, na Coreia do Sul, é referência da proposta aprovada por Fortunati. Como Viamão 
abriga a nascente do Arroio, este município também integrará o projeto.

Revitalização do Arroio Dilúvio

O HOspital São Lucas da PUCRS 
recebeu o Troféu Prata na 16ª edição 
do Prêmio Qualidade RS, concedido 
pelo Programa Gaúcho de Qualidade e 
Produtividade. Considerado referência 
para o setor de qualidade no Brasil, o 
Programa reconhece as empresas que 
mais se destacaram na adoção dos con-
ceitos e métodos de qualidade no ano 
anterior à premiação. Foram premiadas 
147 instituições nas categorias Diaman-
te, Ouro, Prata e Bronze.

Saúde de 
qualidade no HSL

PUcRs PERDE
norberto 
rauch

em reUniãO realizada em 24/6, o Con-
selho Universitário da PUCRS definiu que a 
Universidade deixará de reconhecer a legiti-
midade de representação da atual direção do 
Diretório Central dos Estudantes (DCE) a partir 
de 1º/12/2011, caso não seja realizada eleição 
para o Diretório em novembro, com a posse 
dos eleitos em 1º/1/2012. o órgão máximo da 
instituição aprovou as recomendações propos-

tas pela Reitoria de repúdio à conduta de atos 
violentos de alunos em manifestações incom-
patíveis com a vida universitária e instauração 
de procedimentos administrativos para apurar 
responsabilidades devido aos últimos aconteci-
mentos envolvendo o DCE e o grupo de alunos 
que faz oposição ao mesmo. o aprimoramento 
do processo eleitoral das representações es-
tudantis deve atender aos requisitos da publi-

cidade, coordenação imparcial, possibilidade 
de monitoramento externo por instituições 
públicas ou pela sociedade civil, participação 
efetiva dos discentes e anterioridade mínima 
de 30 dias, em relação à data das eleições, do 
edital ou instrumento convocatório, que fixe 
calendário e regimento eleitoral, com deter-
minação de prazo. Leia a íntegra da nota oficial 
da PUcRs em www.pucrs.br.

Conselho Universitário  
propõe eleições para DCE

Fo
To

: A
Rq

U
iV

o
 P

U
CR

S

FoTo: BRUno ToDESCHini

encarte especial

O irmão marista, que atuou 
por mais de meio século na 

Instituição, e de 1978 a 2004 
como Reitor, morreu aos 82 anos



Visite o novo 
planetário
O mUseU de 
Ciências e Tecno-
logia (MCT) conta 
com um novo pla-
netário inflável. o 
sistema, moder-
nizado, permite a 
projeção do céu de 
Porto Alegre, com 
as posições exatas 
do sol e da lua no 
horário em que os visitantes estão assistindo. É possível visualizar planetas, 
constelações, solstícios, equinócios e, futuramente, poderão ser vistos eclipses 
solares e lunares. As sessões, com duração de 30 a 40 minutos, ocorrem de 
terça-feira a domingo, às 10h, 11h, 15h e 16h, mediante a compra de ingresso. 
informações: 3320-3521 ou www.pucrs.br/mct.

Mostra de jogos
nO dia 29/6, no saguão do prédio 32, haverá uma 
mostra dos trabalhos do curso de Especialização em 
Desenvolvimento de Jogos, das Faculdades de Comu-
nicação Social e Informática. A ideia é apresentar os 
resultados do curso (projetos finais) ao público e pro-
porcionar que interajam, experimentando os jogos. A 
mostra ocorre das 17h30min às 19h.

Encontro científico 
de Fisioterapia
nOs dias 4 e 5/7 ocorre o 14º Encontro Científico 
dos Formandos do Curso de Fisioterapia. Realizado das 
19h às 21h30min, discutirá o programa de reabilitação 
de pacientes com desordens do sistema vestibular, a re-
lação entre força muscular e sintomas de depressão em 
idosos sem dor crônica, o tratamento fisioterapêutico 
na disfunção temporomandibular e a eficácia da inter-
venção fisioterapêutica em mulheres com incontinên-
cia urinária e sua influência sobre sintomas sugestivos 
de depressivos, entre outros temas. O evento ocorre no 
auditório do 5º andar do Prédio Poliesportivo. A entra-
da é franca. Informações: 3320-3646.

Equipamentos de 
informática fora de uso
O centrO de Pastoral e Solidariedade recebe com-
putadores e outros equipamentos de informática fora 
de uso que, posteriormente, serão encaminhados para 
utilização em projetos sociais do Centro Social Marista 
(Cesmar). A entrega pode ser feita na sala 101 do prédio 
17 do Campus, de segunda a quinta-feira, das 8h30min 
às 21h, e nas sextas-feiras, das 8h30min às 13h30min e 
das 17h às 21h. O material recolhido é usado em cursos 
profissionalizantes no Centro de Recondicionamento 
de Computadores do Cesmar, que participa do proje-
to Computadores para Inclusão, do governo federal. 
Máquinas antigas são recuperadas para utilização em 
telecentros comunitários, escolas e bibliotecas públicas.

Colóquio de Filosofia
estãO abertas as inscrições para o 3º Colóquio de Filosofia Herme-
nêutica e Fenomenológica: a racionalidade hermenêutica e o significado 
indicativo-formal dos conceitos filosóficos. O evento, que ocorre de 13 a 
15/7, contará com a presença de especialistas de todo o Brasil e de univer-
sidades chilenas e argentinas. Serão abordados temas como O trabalho 
do conceito na fenomenologia; Teoria pura da lógica; Aspectos do pen-
samento indicativo formal: justificação e negação; e Planck, Mach e a 
hermenêutica das ciências naturais no início do século 20. Inscrições na 
Pró-Reitoria de Extensão (prédio 40, sala 201). Informações: 3320-3680.
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Cores claras beneficiam 
iluminação natural
mUdar as cores das paredes renova o 
ambiente e influencia no consumo de ener-
gia. na hora de escolher uma entre milhares 
de opções na paleta de cores para pintar as 
paredes internas da casa é importante obser-
var se, além de combinar com a decoração e 

com os móveis, a cor proporciona maior apro-
veitamento da iluminação natural. As cores 
das superfícies influenciam na forma que a luz 
será refletida no ambiente. Uma parede escura 
absorve grande parte da claridade, enquanto 
as cores claras refletem mais a luz e dão a sen-

sação de ampliar o espaço. optar por tons mais 
abertos beneficia a iluminação natural, que é 
mais confortável aos olhos. Mesmo na ilumi-
nação artificial as cores claras fazem diferença, 
pois permitem o uso de uma lâmpada com me-
nor potência, o que reduz o consumo elétrico.

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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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.

a Farmácia Popular é um programa 
do governo federal que amplia o acesso a 
medicamentos para as doenças mais co-
muns na população, com descontos sig-
nificativos e, em alguns casos, de forma 
gratuita. O programa contempla todos os 
cidadãos, sem distinção de renda.

Os remédios para  colesterol, asma, rini-
te, mal de Parkinson, osteoporose, glauco-
ma, além de contraceptivos e fraldas geriá-
tricas têm descontos que podem chegar até 
90%. Os medicamentos para hipertensão e 
diabetes são gratuitos.

Para utilizar o benefício, é necessário 
apresentar a receita médica acompanha-

Medicamentos 
a baixo custo

nO dia 21/6, em 
almoço no restaurante 
Panorama, foram 
comemorados os 69 
anos do curso de Física, 
com a presença de 
professores ativos e 
aposentados, técnicos 
administrativos, alunos 
e diplomados. na 
ocasião foi lançado 
o e-book Enade 
Comentado 2008: Física.

O trabalHO de conclusão de curso da 
formanda em Economia taciana san-
tOs sOUZa sobre o mercado do crack em 
Porto Alegre conquistou o 1º lugar no concur-
so da  Secretaria nacional de Políticas sobre 
Drogas, do Ministério da Justiça. Depois de 
um estágio no Conselho Estadual de Entorpe-
centes, ela conseguiu identificar a droga como 
uma mercadoria, além de um grave problema social. 
A entrega do prêmio foi realizada dia 20/6, no Palácio 
do Planalto, em Brasília. A disputa teve cinco catego-
rias – monografia, cartazes, vídeo, jingle e fotografia 
– e distribuiu prêmios em dinheiro que variam de R$ 
2 mil a R$ 6 mil. o tema do concurso foi Arte e cultu-
ra na prevenção do uso de crack e de outras drogas.

rOgÉriO XaVier, gerente de Tecnologia da Infor-
mação e Telecomunicação da PUCRS, é o novo presi-
dente do Grupo de Usuários CIO da Sucesu-RS, que 
reúne CIOs de 40 empresas gaúchas cujo faturamento 
soma  aproximadamente metade do PIB do Estado. 
O grupo promove discussões sobre tecnologia e apre-
sentações de cases mensalmente. A exigência para 
participar é ter um cargo de direção em tecnologia e 
manter a frequência nos encontros.

trabalHO da aluna Fabiane aZeredO, do 
curso de especialização em Ortodontia, da Facul-
dade de Odontologia, foi premiado com o Student 
Research Award e Research Excellence Award no 
20th Anniversary Meeting of American Academy 
of Dental Sleep Medicine, realizado em Minneapo-
lis (EUA). A pesquisa Effects of two rapid palatal 
expansion protocols and maxillary protraction on 
the sagittal airway dimensions of cleft patients foi 
orientada pelas professoras lUciane meneZes e 
sUsana riZZattO, contando também com a co-
laboração da docente Reyes Enciso, da University 
of Southern California.
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da de documento com foto e número de 
CPF. A receita tem validade de 120 dias, 
com exceção dos anticoncepcionais, que 
vale por um ano. Os medicamentos po-
dem ser adquiridos sempre com quanti-
dade indicada pelo médico para 30 dias 
de tratamento.

Caso o paciente não possa retirar os 
produtos pessoalmente na farmácia, uma 
procuração registrada em cartório é ne-
cessária para comprovar a representação 
do titular da receita por outra pessoa. 
Quando o paciente é menor de idade, os 
responsáveis estão habilitados a retirar 
os remédios na primeira compra, porém 

deverão apresentar a certidão de nas-
cimento da criança.

Os medicamentos podem ser ad-
quiridos na Farmácia Universitária 
Panvel, no prédio 12B do Campus. Para 
entrar em contato com a farmácia, li-
gue 3384-2257.



DIA 1º 4  

sextA-feIRA
4Desafios à Defesa na 
Fronteira sul do bra-
sil. Palestrante: General 
Sérgio Wesphalen Etche-
goyen, comandante da 3ª 
Divisão do Comando Sul 
do Exército. Local: auditó-
rio do 2º andar do prédio 
99. Horário: 17h30min. 
Informações: 3320-3681. 
Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em  
Ciências Sociais e curso de 
especialização em Política Internacional.

4curso de extensão sexualidade 
Humana: disfunções e técnicas de 
tratamento. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 11/7. Promoção: Faculda-
de de Psicologia.  

dia 3 4 dOmingO

4Avaliação de disciplinas da gra-
duação. Último dia para avaliar 
aspectos da graduação de 2011/1, 
ação docente e discente pelo site 
www.pucrs.br/autoavaliacao.

DIA 4 4 segunDA-feIRA
4curso de extensão gestão estraté-
gica de Custos e Resultado 3ª edição. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 
18/7. Promoção: Face – Escola de Negócios 
da PUCRS.  

4curso de inverno Fundamentos 
em Queries e t-sQl – consultando 
o banco de dados. Último dia de ins-
crições. Período das aulas: de 4 a 8/8. In-
formações: 33203727. Promoção: Centro 
de Inovação.
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Ânimo alegre faz florescer 
a saúde; espírito abatido 
seca os ossos.

(Pr 17,22)

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.

43º seminário Internacional Pessoa Adulta saú-
de e educação (sipase): espaços psicopedagógi-
cos em diferentes cenários. Inscrições de trabalhos 
até 10/7. Inscrições: www.pucrs.br/eventos/sipase/. Data: 
31/8 a 2/9. Local: auditório do prédio 50. Horário: 9h às 
17h. Público: alunos dos programas de pós-graduação em 
Educação e áreas afins, educadores, profissionais da saúde. 
Promoção: Faculdade de Educação.

4salão de Iniciação Científica da PuCRs. Inscrições 
até 15/7 no www.pucrs.br/salao. Data: 3 a 7/10. Tema: Qual 
é o caminho da sustentabilidade energética? Informações: 
salaoic@pucrs.br. Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação.

DIA 29 4 quARtA-feIRA
4sobremesa musical. Recital Canções 
Francesas. Horário: 13h. Local: saguão do 
prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura 
Musical.

412º fórum Internacional software 
livre. Local: Centro de Eventos do prédio 41. 
Data: 29/6 a 2/7. Horário: 9h às 18h. Inscri-
ções podem ser feitas no local. Informações: 
asl@softwarelivre.org. Promoção: Associação 
Software Livre.org.

DIA 30 4 quIntA-feIRA
4seminário Internacional Pessoa 
Adulta, saúde e educação. Último dia 
para inscrições de trabalhos. Os trabalhos 
aceitos serão divulgados dia 1º/8. Data: 31/8 
a 2/9. Local: auditório do prédio 50. Inscri-
ções: www.pucrs.br/eventos/sipase até 23/8. 
Após esta data somente na Secretaria da Pró-
-Reitoria de Extensão. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Educação.

4seleção de projetos para pré-incu-
bação da Incubadora Raiar. Último dia 
para inscrições de projetos. Para participar 
é necessário entregar ficha do perfil empre-
endedor, projeto de pré-incubação em via 
impressa e eletrônica, ficha de inscrição e 
currículo dos proponentes, conforme edital 
no site www.pucrs.br/raiar. As vagas serão 
direcionadas a alunos matriculados e diplo-
mados da PUCRS. Informações: 3320-3673 
ou raiar@pucrs.br.

419ª semana da engenharia. Come-
çam as inscrições para palestras e minicursos 
no site www.pucrs.br/feng/semana. Público: 
alunos da Faculdade de Engenharia (Feng). 
Informações: 3320-3525. Promoção: Feng. 

4Pedido de reingresso. Alunos que dese-
jam retomar seus estudos podem encaminhar 
o requerimento na Coordenadoria de Registro 
Acadêmico, na Central de Atendimento ao 
Aluno, prédio 15. Informações: 3320-3573.

dia 5 4 teRçA-feIRA
4Curso de extensão genética, tecido 
Adiposo, nutrição e exercício físico: As 
entrelinhas do emagrecimento. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 9/7. Promo-
ção: Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto.  

4curso de Extensão Arquiteturas em Nano-
escala - Fundamentos e Aplicações. Último dia 
de inscrições. Início das aulas: 11/7. Promoção: 
Faculdade de Química.  

4curso de Extensão Capacitação em Acom-
panhamento Terapêutico. Último dia de inscri-
ções. Início das aulas: 11/7. Promoção: Faculda-
de de Psicologia.  

4curso de Extensão Pele e Psicologia: rela-
ções interdisciplinares. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 11/7. Promoção: Faculdade de 
Psicologia.   

4curso de Extensão Práticas e Rotinas da Re-
portagem Multimídia. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 11/7. Promoção: Faculdade de 
Comunicação Social.  

4curso de Extensão Psicomotricidade Es-
colar. Último dia de inscrições. Início das aulas: 
11/7. Promoção: Faculdade de Educação Física 
e Ciências do Desporto.  

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


