
Esta é a última edição do boletim 
PUCRS Notícias no primeiro semestre 
do ano letivo. Durante o período de 
recesso acadêmico, a publicação semanal 
para de circular, retornando no dia 3/8. 
Enquanto isso, acompanhe as novidades 
da Universidade pelo site www.pucrs.br 
ou pelo Twitter @pucrs. Boas férias!

A Pró-reitoriA de Pesquisa e Pós-
-Graduação está implementando o processo 
de autoavaliação dos Programas de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu (mestrado e doutorado). 
Para tanto, dá início ao projeto-piloto, contan-
do com os Programas de Pós-Graduação em 
Ciência da Computação, Letras, Comunicação 

Boletim voltará  
em agosto

DE 12 a 15/7 reúnem-se, na Fa-
culdade de Física, representantes 
das universidades participantes 
do projeto Traces (Transforma-
tive Research Activities: Cultu-
ral Diversities and Education in 
Science), financiado pela Seventh 
Framework Programme, da Co-
munidade Europeia. Traces é um 
projeto de cooperação interna-
cional, no qual participam a PU-
CRS, Universidade de Nápoles 
Federico II (Itália), Universidade 
Autônoma de Barcelona (Espa-

Para 2011/2 a PUCRS ofere-
cerá novos cursos de Certificação 
Adicional: Educação em Saúde 
(Faenfi); Comunicação Política 
e Eleitoral e Comunicação e Pro-
dução Cultural (Famecos). Esses 
vêm juntar-se aos 29 cursos já 
oferecidos.

Outra novidade é o lança-
mento da Certificação Instru-
mental, constituída por um 

conjunto de disciplinas de cará-
ter predominantemente instru-
mental, com foco em determi-
nado campo do conhecimento, 
totalizando dez créditos, váli-
dos como disciplinas eletivas. 
Os primeiros cursos aprovados 
nesta nova modalidade são ex-
clusivos para a área do Direito. 
São os seguintes: Linguagem e 
Comunicação Profissional (ofe-

recido pela Fale), Tecnologia da 
Informação e da Comunicação 
na Área Jurídica (Facin) e Em-
preendedorismo na Área Jurí-
dica (Face). Inscrições: Alunos 
de graduação – Matrícula on-
-line pelo www.pucrs.br, link 
Informações Acadêmico-Finan-
ceiras. Diplomados: Central de 
Atendimento ao Aluno (térreo 
do prédio 15).

As inscrições 
para o 12º Salão de 
Iniciação Científica da 
PUCRS podem ser feitas 
até o dia 15/7. O evento, 
que este ano ocorre 
de 3 a 7/10, tem como 
tema Qual é o caminho 
da sustentabilidade 
energética? O Salão é 
um espaço no qual são 
socializadas atividades 
de pesquisa, envolvendo 
estudantes de graduação e 
professores/pesquisadores 
de diferentes instituições 
de ensino superior 
brasileiras. Inscrições  
pelo site www.pucrs.br/
salao. Informações:  
3353-4874. Promoção: 
Pró-Reitoria de Pesquisa  
e Pós-Graduação.

Encontro internacional discute educação em Ciências

Últimos dias  
de inscrições  
para o Salão 
de Iniciação 
Científica

novidades na certificação Adicional e instrumental

Festa junina para crianças carentes     PÁGinA 3
4 ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO INTERNA  
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Pós-Graduação é avaliada
Social e Odontologia. Podem participar alunos e 
professores desses programas, preenchendo os 
instrumentos de avaliação on-line até 29/7. Tal 
processo, a exemplo do que já vem sendo desen-
volvido no âmbito da graduação, visa à qualificação 
e excelência dos Programas de Pós-Graduação ofe-
recidos pela PUCRS.

coMo PArticiPAr

Professores https://webapp.pucrs.br/
avaliacaoDisciplinas

Alunos http://webapp.pucrs.br/
portalalunopos
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nha), Universidade Hebraica de 
Jerusalém (Israel), Universidade 
Nacional de Salta (Argentina) e 
a Universidade Pedagógica Na-
cional (Colômbia). O objetivo é 
investigar os fatores que contri-
buem para a existência da lacuna 
entre a pesquisa e a prática do-
cente na educação básica, além 
de promover atividades de ensi-
no pela pesquisa que diminuam 
este distanciamento entre os re-
sultados da pesquisa e sua efetiva 
inserção na escola. Na PUCRS, 

a equipe é formada 

por professores do Programa de 
Pós-Graduação em Educação em 
Ciências e Matemática e por mes-
trandos e alunos dos cursos de 
licenciatura em Física e Química.



Apresentação de 
música japonesa
no diA 11/7, a cantora japonesa 
Mariko Nakahira fará uma apresen-
tação especial na PUCRS. Todos os 
anos, nessa época, Mariko vem ao 
Brasil para se apresentar nas princi-
pais comunidades japonesas do País, 
cantando músicas nipônicas típicas. 
O evento, voltado para a comunida-
de acadêmica, ocorre às 19h30min, 
no auditório do prédio 9. A entrada é 
franca. Promoção: Instituto de Cultu-
ra Japonesa.
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Poupar energia  
reduz efeito estufa
entre os contribuintes 
que geram o efeito estufa, 
a energia é responsável por 
57% deste impacto negativo 
ao meio ambiente. Apesar de 
a maior parte da eletricidade 
gerada no Brasil vir de hidre-

létricas, uma fonte renovável, 
as usinas térmicas ainda são 
muito usadas – apenas 7% da 
matriz energética mundial é 
renovável. As usinas térmicas 
queimam derivados de petró-
leo para transformar a energia 

mecânica em elétrica, liberan-
do gases do efeito estufa na 
atmosfera. Apesar de fornecer 
energia elétrica com menor 
impacto, as hidrelétricas po-
dem aumentar o nível dos rios, 
mudar seus cursos naturais 

e alagar grandes áreas, o que 
prejudica a fauna, a flora e os 
habitantes locais. Para 
evitar a construção de 
novas usinas, o bom 
uso da energia elétrica 
é fundamental.

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

Mobilidade urbana
nos diAs 6 e 7/7, como parte do 
5º Congresso da Cidade, será realizado 
na PUCRS o Seminário sobre mobilidade 
Urbana. A abertura ocorre no dia 6, às 
19h30min. Logo após será apresentado 
o projeto Barcelona Movilidad, por 
Francesc Ventura i Teixidor, arquiteto 
e colaborador do Departamento de 
Infraestrutura de Transporte e do 
Território da Universidade Politécnica 
da Catalunha (Espanha). No dia 7 
a programação inicia às 15h, com 

apresentação das conclusões preliminares 
do Grupo de Trabalho sobre mobilidade 
Urbana do Eixo do Desenvolvimento 
Urbano Ambiental. Também será 
apresentado o projeto Pontos Interligados 
e realizada a palestra Mobilidade 
urbana em Bogotá: trajetória e novos 
projetos, por professores da Universidade 
Nacional da Colômbia. O evento ocorre 
no auditório do prédio 9. Promoção: 
Prefeitura municipal de Porto Alegre e 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
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Chat para atendimento
A GerênciA de Tecnologia da Informação 
(GTIT) lançou o Chat Help Desk, disponibili-
zando mais um canal de comunicação com o se-
tor de Help Desk. Essa ferramenta possibilitará 
atender internamente todos os professores, 
funcionários e estagiários da PUCRS através 
do link http://webapp.pucrs.br/helpdesk. Por 
meio do chat é possível ao solicitante intera-
gir com o atendente do Help Desk em tempo 
real para esclarecimento de dúvidas, suporte 
instantâneo, solicitação de manutenção, ins-
talação, troca de senha, captura remota, troca 
de arquivos e abertura de chamados. O atendi-
mento via chat ocorre de segunda a sexta-feira 
das 8h às 18h, exclusivamente através do na-
vegador Internet Explorer. O computador deve 
estar conectado à rede cabeada da PUCRS e 
autenticado no login de rede do usuário.

Capacitação Docente
nos diAs 13 e 14/7 ocorre a Capacitação 
Docente 2011/1, voltada para professores da 
PUCRS. O tema desta edição será O uso de 
tecnologias de informação e comunicação 
na aula universitária. No primeiro dia ha-
verá mesas temáticas abordando assuntos 
como tecnologias digitais no ensino superior, 
telemedicina e telessaúde, direitos autorais e 
contribuições das tecnologias da informação e 
comunicação para a aprendizagem. No dia 14 
será a vez dos grupos de discussões, relatos de 
experiências e oficinas pedagógicas sobre Po-
werPoint, Hot Potatoes, Movie Maker, uso de 
blog em sala de aula, objetos de aprendizagem, 
produção de áudio, mapas conceituais com 
CmapTools e gestão de disciplinas semipresen-
ciais, entre outras. Inscrições até o dia 7/7 no 
site www.pucrs.br/eventos/capacitacao. Infor-
mações: 3320-3630. Promoção: Pró-Reitoria 
de Graduação.
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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 Era pode ser dos iPads, e-books e no-
tebooks, mas os papéis ocupam um lugar 
de destaque no cotidiano. Documentos e 
livros podem ser encontrados na maioria 
dos lares brasileiros e é importante tomar 
medidas que ajudem na conservação 
desse material, que guarda muitas vezes 
informações de toda uma vida.

Para evitar capas soltas, lombadas 
danificadas e costuras rompidas, uma 
boa medida é conservar livros em um lo-
cal arejado e iluminado, com persianas e 
cortinas. A luz provoca a degradação da 
celulose por processo de fotodegradação, 
o que rompe a estrutura do papel. Os 
exemplares devem permanecer na posi-
ção vertical, nunca com a lombada para 
baixo. Documentos e gravuras devem ser 
colocados em pastas, sem enrolar. 

Dê longa vida aos livros e documentos
A higienização é outra medida que aju-

da na conservação. Coloque os livros em pé, 
apoiados sobre uma superfície, abra-os no 
meio e bata suavemente na lombada com o 
cabo de um pincel. Depois, passe o pincel ou 
um pano seco sobre as páginas cuidadosa-
mente. Por fim, folheie o acervo várias vezes 
para ventilar. No caso de documentos, espa-
lhe-os sobre uma superfície para fazer a lim-
peza. Nas estantes, utilize um pano levemente 
umedecido com água contendo 50% de álcool.

Alguns critérios de manuseio ajudam na 
preservação, como não se alimentar perto 
dos livros e não manter guarda-chuvas e ca-
pas molhadas junto ao acervo. Evite fumar 
nos locais onde os exemplares são guardados. 
Ao retirar um livro da estante, não puxe pela 
borda superior das lombadas e não umedeça 
os dedos para virar as páginas.

o restAurAnte Panorama realizou 
uma festa junina para crianças acolhidas em 
um abrigo localizado na Região metropolitana. 
Sob bandeiras picotadas, usando chapéus de 
palha e ao som de músicas típicas da época, 
elas se divertiram participando da encenação 
de um casamento caipira. A tarde também 
teve pinhão, pipoca e rapadura, dança de 
quadrilha, pescaria e show de mágica. A 
iniciativa foi uma das muitas ações que os 
funcionários do Panorama realizam com essas 
crianças. há três anos, como voluntários, eles 
começaram a fazer atividades recreativas no 
abrigo onde vivem meninos e meninas vítimas 
de abandono ou de outros tipos de violência. 
Depois de algumas visitas, trouxeram as  
ações para a sede do Restaurante, no  
Campus, onde também são comemoradas 
datas como Dia da Criança e Natal.

o centro de Excelência em Pesquisa e 
Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e 
Armazenamento de Carbono (Cepac) recebeu 
uma proposta do Instituto Global de Sequestro 
de Carbono, com sede na Austrália, para ela-
borar um projeto de capacitação de recursos 
humanos no Brasil na área de sequestro geoló-
gico de carbono. A proposta foi recentemente 
aprovada pelo Carbon Sequestration Leader-
ship Forum, responsável pela distribuição dos 
recursos do Instituto Global. O Cepac receberá 
US$ 200 mil dólares para executar a proposta 
no Brasil. A previsão é que o projeto comece 
em 2011/2 e o curso em 2012/1.

A coordenAdorA do Escritório de Transfe-
rência de Tecnologia, eLiZABetH ritter, foi eleita 
uma das diretoras da Associação Nacional de Pesqui-
sa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Em 
assembleia geral, Elizabeth foi a mais votada na cate-
goria Institucional/Afiliadas, da qual fazem parte ins-
tituições de Ciência, Tecnologia e Informação (entre 
elas a PUCRS), recebendo 90% dos votos. O mandato 
é de dois anos.

entre As 
instituições 
participantes do Desafio 
Sebrae 2011, a PUCRS 
ficou em primeiro 
lugar em número de 
inscritos. Das 12.344 
inscrições, 1.030 
foram de alunos da 
Universidade. O Desafio 
Sebrae busca estimular 
o empreendedorismo 
nos universitários 
brasileiros por meio de 
um jogo que simula a 
gestão de uma empresa.

A Pró-reitorA de Gra-
duação, soLAnGe KetZer, 
participou, em Brasília, da reunião 
da comissão assessora da área de 
Formação Geral do ministério da 
Educação, com objetivo de definir 
as diretrizes da prova e outras es-
pecificações necessárias à elabora-
ção dos instrumentos de avaliação 
do Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes (Enade/2011). 
A PUCRS foi a única universidade 
privada a participar da comissão.
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Deleitar-se com a leitura  
é trocar horas aborrecidas 
por horas de prazer.
Montesquieu

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

diA 6 4 quArtA-FeirA
4sobremesa Musical. Cordas da Orquestra 
Filarmônica da PUCRS. Músicas de Mozart, Bach 
e Moricone. Horário: 13h. Local: saguão do pré-
dio 9. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

diA 7 4 quintA-FeirA
4As últimas novidades da ceBit. Pa-
lestrante: Nei Maldaner. Local: auditório 517, 
prédio 32. Horário: 19h30min às 21h30min. 
Inscrições no formulário encontrado em www.
pucrs.br/inf. Informações: gi.ti@pmirs.org.br. 
Entrada franca. Promoção: Faculdade de In-
formática.

4oficina de Fotografia da Lua. Primeiro 
dia de atividades para aprendizado da astrofoto-
grafia. O objetivo de cada encontro é fotografar 
a Lua através do telescópio da PUCRS. Vagas 
limitadas a 10 participantes por oficina. Ins-
crições e informações: marcelo.bruckmann@ 
pucrs.br ou 3320-3535. A oficina também acon-
tece dias 8, 11 e 12/7. Horário: 18h às 20h. Local: 
sala 601 do prédio 8. Promoção: Laboratório de 
Astronomia. O Laboratório recebe visitas para 
observação do céu de segunda a sexta-feira, das 
17h às 23h.

diA 8 4 sextA-FeirA
4curso de especialização em toxicologia 
Aplicada. Último dia de inscrições. Público: 
interessados com formação em Medicina, Bio-
logia, Biomedicina, Farmácia, Química, Agrono-
mia, Medicina Veterinária e outras áreas afins. 
Início das aulas: 12/8. Promoção: Instituto de 
Toxicologia.  

4reunião do centro da obesidade 
e síndrome Metabólica. Encontro para 
esclarecimentos de dúvidas sobre obesidade, 
cirurgia bariátrica e vida saudável. Horário: 
18h. Local: anfiteatro Irmão José Otão (2º an-
dar do Hospital São Lucas). Entrada franca. 
Promoção: Centro da Obesidade e Síndrome 
Metabólica.

Entre em contato com a Redação pelos  

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

O boletim semanal Pucrs notÍciAs é editado pela Asses-
soria de Comunicação Social da Universidade. coordenado-
ra da Assessoria: Ana Luisa Baseggio • editora executiva: 
magda Achutti • edição: magda Achutti, mariana Vicili e 
Vanessa mello • redação: Bianca Garrido, magda Achutti, 
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impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias 
diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

424º set universitário. 
Inscrições de trabalhos para a  
mostra competitiva até o dia 
30/7 no www.eusoufamecos.
uni5.net/set2011. Data: de 12 a 
14/9. Informações: 3320-3569 
ou pelo site. Promoção: Fa-
mecos.

43º colóquio de Filosofia 
Hermenêutica e Fenome-
nológica: a racionalidade 
hermenêutica e o signifi-

cado indicativo-formal 
dos conceitos filosófi-
cos. Data: de 13 a 15/7. Lo-

cal: auditório térreo do pré-
dio 5. Horário: 10h. Inscrições 
na Pró-Reitoria de Extensão  
(prédio 40, sala 201) ou pelo  
site www.pucrs.br/eventos/ 
coloquiodefilosofia. Informa-
ções: 3320-3680.

419ª semana da engenha-
ria. Inscrições para palestras e 
minicursos no site www.pucrs.
br/feng/semana. Data: de 13 
a 15/7. Público: alunos da Fa-
culdade de Engenharia (Feng). 
Informações: 3320-3525. Pro-
moção: Feng. 

4simpósio de radiofarmá-
cia e imagem Molecular da 
Pucrs. Data: 26, 27 e 28/8. 
Horário: sexta das 13h30min às 
22h30min, sábado das 9h às 19h 
e domingo das 9h às 21h. Local: 
auditório e sala anexa do prédio 
50. Informações e inscrições: 
Sala 201 do prédio 40. Promo-
ção: Faculdade de Farmácia.

41º encontro internacio-
nal de sintaxe e semântica 
e suas interfaces. Data: 25 e 
26/8. Horário: das 8h às 18h. 
Local: sala 305 e Laboratório 
de Línguas da Fale – prédio 8. 
Informações e inscrições: Sala 
201 do prédio 40 ou pelo site 
www.pucrs.br/eventos/sintaxe. 
Promoção: Faculdade de Letras.

diA 10 4 doMinGo
43º seminário internacional Pessoa 
Adulta saúde e educação (sipase): es-
paços psicopedagógicos em diferentes 
cenários. Último dia para inscrição de tra-
balhos. Inscrições: www.pucrs.br/eventos/
sipase. Data: de 31/8 a 2/9. Local: auditório  
do prédio 50. Horário: das 9h às 17h. Públi-
co: alunos dos programas de pós-graduação 
em Educação e áreas afins, educadores, pro-
fissionais da saúde. Promoção: Faculdade de 
Educação.

diA 11 4 seGundA-FeirA
4curso de extensão Fisioterapia do 
trabalho. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 15/7. Promoção: Faculdade de Enfer-
magem, Nutrição e Fisioterapia.  

4curso de extensão excel Básico. Úl-
timo dia de inscrições. Início das aulas: 11/7. 
Promoção: Centro de Inovação.  

4curso de extensão Gestão dos pro-
cessos de vendas, marketing e serviços, 
utilizando o Microsoft dynamics crM. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 11/7. 
Promoção: Centro de Inovação.  

diA 12 4 terçA-FeirA
4curso de extensão Mercado de 
Ações: como operar? Último dia de inscri-
ções. Início das aulas: 16/7. Promoção: Face – 
Escola de Negócios da PUCRS.  

4curso de extensão Áudio Promocio-
nal e institucional para relações Públi-
cas. Último dia de inscrições. Início das aulas: 
18/7. Promoção: Faculdade de Comunicação 
Social (Famecos).  

4Avaliação do Projeto Pedagógico de 
curso e trajetória Acadêmica. Último 
dia para formandos de 2011/1 responde-
rem ao questionário no site www.pucrs.br/ 
autoavaliacao. Coordenação: Pró-Reitoria de 
Graduação.

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


