
EstudantEs dE graduação que buscam atuar como volun-
tários em projetos sociais podem inscrever-se no Projeto Ron-
don – Operação 2012/1 no site www.pucrs.br/projetorondon/ 
inscricoes, até 22/9. Professores que desejam supervisionar as 
ações dos alunos devem entrar em contato pelo edgaree@pucrs.
br para agendar uma reunião e preencher o cadastro do pro-
cesso seletivo. A PUCRS integra o programa do governo federal 
desde 2005 e seus alunos e professores atuaram no Amazonas, 
Sergipe, Pará, Roraima, Tocantins, Goiás, Rondônia, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Amapá, além do Rio 
Grande do Sul.

O 8º Congresso Internacional de Estudos Ibero-Americanos reú-
ne pesquisadores brasileiros e estrangeiros, de 12 a 16/9, para 
analisar relatos de viagens como possíveis fontes de investiga-
ção histórica. Com o tema História, literatura e mito: viajantes 
europeus na América do Sul, o evento internacional conta com 
a presença da presidente do Conselho dos Administradores da 
Associação dos Docentes Universitários Italianos de Música, 
Adriana Corazzol, do professor associado de linguística espanho-
la e italiana na Universidade de Groningen (Holanda), Bob De  
Jonge, e da professora da Universidade Federal de Roraima,  
Carla Monteiro de Souza. A promoção é do Programa de Pós-Gra-
duação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências Huma-
nas, em parceria com as Universidades de Nantes (França) e Gro-
ningen. Informações: www.pucrs.br/eventos/coloquioviajantes.

a PuCRs participa do pro-
grama do governo federal Ci-
ência sem Fronteiras com bol-
sas sanduí che de graduação, 
de 6 a 12 meses, no exterior. 
O edital do CNPq oferece 30 
vagas em 197 universidades 
conveniadas de 25 países. Para 

concorrer é preciso ser bolsista 
de iniciação científica e ter flu-
ência na língua da instituição 
de destino. As bolsas ofereci-
das via Capes para universi-
dades dos EUA são voltadas 
para bacharelandos com nota 
mínima de 79 no Toefl, mas o 

número de vagas ainda não foi 
definido. Para ambos editais é 
necessário bom desempenho 
acadêmico e ter entre 40% e 
80% da graduação concluída. 
As bolsas começam a ser des-
frutadas a partir de janeiro de 
2012, conforme calendário 

de cada instituição de ensino 
superior. Informações sobre 
bolsas CNPq, no Espaço Ini-
ciação Científica da PUCRS, 
no 3353-7719. Sobre bolsas 
Capes, no Núcleo de Mobili-
dade Acadêmica da PUCRS, 
no 3320-3656.

Projeto Rondon recebe inscrições

Relatos de viagens são temas  
de debate internacional

PUCRS conquista 
Prêmio Top Cidadania

Ciência sem Fronteiras leva alunos ao exterior

Últimos dias de inscrições  
para os Prêmios Santander     PÁGIna 2
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ILUSTRAÇÃO: DIVULGAÇÃO

O bOlEtIm PUCRS Notícias nº 383 
circula com alteração de datas devido aos 
feriados de 7 e 20/9. Sua periodicidade 
semanal será retomada em 21/9.

boletim nos feriados

O PROjEtO Literatura Infantil e medicina Pediátrica: Uma 
Aproximação de Integração Humana, do Hospital São Lucas (HSL), 
em parceria com a faculdade de Letras, é vencedor do Prêmio 
Top cidadania 2011 na categoria Instituições Sem fins Lucrati-
vos. criado em 1997, o projeto propicia um ambiente lúdico às 
crianças internadas na Pediatria do HSL a partir da narração de 
histórias por alunos bolsistas de iniciação científica, graduandos 
em Letras e voluntários de diferentes cursos. A iniciativa conta 
com a biblioteca Infanto-Juvenil da Internação Pediátrica, com 
2,8 mil títulos, e com a feira do Livro Infantil, promovida desde 
2004 no Hospital. A premiação promovida pela AbRH-RS destaca 
exemplos de gestão voltados à valorização das pessoas e ocorre 
em 28/9, às 20h, no Grêmio Náutico União.
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Processos seletivos
nO dIa 14/9 ocorre mais uma atividade Acadêmicos Comparti-
lhando Saberes, a qual integra a Capacitação Discente. Na ocasião, 
os alunos do PET Psicologia falarão a estudantes de graduação so-
bre Processos seletivos de estágios e trabalho. O encontro ocorre 
às 17h45min, no auditório do 9º andar do prédio 50. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas no site da PUCRS, seção Central de 
Alunos, em Capacitação Discente.

Corrida pelo Idoso
IdOsOs, sEus familiares e amigos estão convidados a participar 
da 4ª Corrida pelo Idoso, promovida pelo Instituto de Geriatria e 
Gerontologia, que ocorre no dia 18/9. O início será às 10h, na Usina 
do Gasômetro. Ao final da corrida, todos os participantes receberão 
medalhas e os três primeiros colocados de ambos os sexos receberão 
troféus de acordo com a faixa etária, que vai dos 60 anos em diante. 
Também haverá sorteio de brindes e postos de coleta de roupas e 
alimentos não perecíveis, que serão destinados a asilos. Inscrições 
gratuitas até o dia 15/9: 3336-8153 ou e-mail igg@pucrs.br.

Vai começar o 24º SET Universitário promovido pela Famecos
EntRE Os dias 12 e 14/9, 
a Faculdade de Comunicação 
Social (Famecos) promove o 
24º SET Universitário. A pro-
gramação traz palestras, ofi-
cinas e a Mostra Competitiva 
com apresentação de traba-

lhos de estudantes de gradua-
ção de Instituições de Ensino 
Superior do RS e de outros es-
tados. O evento que estimula 
a troca de experiências entre 
alunos, professores e jorna-
listas, publicitários, relações 

públicas e produtores audio-
visuais recebe, entre outros 
convidados, o editor da Época 
on-line Sérgio Lüdtke, o edi-
tor e produtor da Rede Globo 
Marcelo Outeiral, o diretor de 
comunicação da Petrobras 

Eraldo Carneiro, o publicitá-
rio Argentino Pato del Sante 
e o diretor do do cumentário 
El ultimo carnaval, Federico 
Lemos. Para mais informa-
ções, acesse www.pucrs.br/
famecos/set.

Torneio Empreendedor – últimos dias
alunOs dE graduação e de pós-graduação da PUCRS podem 
inscrever-se no 5º Torneio Empreendedor até o dia 23/9. O obje-
tivo da disputa é despertar e estimular o espírito empreendedor e 
proporcionar aprendizagens de trabalho em equipe e liderança. 
Não é necessário que os estudantes tenham conhecimento sobre 
plano de negócio, pois serão capacitados para construir e elaborar 
suas propostas.  Informações pelo telefone 3353-7766 e inscrições 
no site www.pucrs.br/eventos/torneioempreendedor.
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Lugar de pilha não é no lixo
FabRICadas a partir de 
compostos químicos nocivos, 
como mercúrio e chumbo, pi-
lhas e baterias contaminam 
solo e lençóis freáticos quando 
descartadas de forma incorre-
ta. Segundo a Associação Bra-

sileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica, 1,2 bilhão de pilhas 
e 800 mil baterias são consu-
midas anualmente no País. Em 
Porto Alegre, a Lei Municipal 
nº 9.851/2005 obriga comer-
ciantes e redes de assistência 

técnica a receberem esse mate-
rial. No site da Prefeitura (www.
portoalegre.rs.gov.br), há uma 
lista de locais com os Papa-Pi-
lhas que recebem e destinam 
estes objetos com segurança e 
respeito ao meio ambiente. A 

recuperação dos metais pesa-
dos produz sais e óxidos metá-
licos que podem ser usados na 
produção de refratários, vidros, 
tintas, cerâmi-
cas e química 
em geral.

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

Prêmios 
Santander 
Universidades
até O dia 13/9 podem ser feitas as inscrições para os 
Prêmios Santander Universidades 2011. Os interessados 
devem inscrever projetos nas áreas de Empreendedo-
rismo (alunos de gradua ção e pós-graduação), ciência 
e Inovação (professores e pesquisadores doutores) e 
Universidade Solidária (instituições de ensino supe-
rior). Na área de Empreendedorismo as categorias são 
Indústria; Produtos e Serviços; biotecnologia e Saúde e 
Tecnologia da comunicação, da cultura e Educação. No 
prêmio de ciência e Inovação, as categorias abrangidas 
são Saúde; Tecnologia da Informação, da comunicação 
e Educação; biotecnologia e Indústria. Inscrições e infor-
mações: www.santanderuniversidades.com.br/premios.

Fonte:  
Projeto USE
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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.

nOs PRóxImOs dias, a bandeira do Rio Grande 
do Sul estará mais presente nas ruas, parques, casas e 
carros, em comemoração ao dia 20 de setembro, que 
marca a proclamação da independência do Estado e 
o início da Revolução Farroupilha (1835 a 1845). A 
sua data de criação não é exata, mas a primeira versão tem origem logo nos primeiros 
anos da República, já com as cores verde, vermelho e amarelo.

A bandeira rio-grandense é o símbolo representativo do Estado, seu povo e sua his-
tória. A declaração da Constituição em 1891 define o seu uso, porém sem um estudo dos 
símbolos da República. Somente em janeiro de 1966 uma lei estadual regulamentou 
efetivamente as normas para a forma e apresentação dos símbolos do RS na bandeira.

Segundo historiadores e teólogos, a bandeira atual, composta pelo Brasão de Ar-
mas do Estado, foi inspirada no painel produzido pelo padre Hildebrando de Freitas 
Pedroso, que lutou na Revolução Farroupilha. Com elementos da história do Estado, 
como baionetas, lança, espada e canhões, a figura também representa a riqueza através 
do trigo, erva-mate e frutas, a navegação com uma âncora e o comércio pelo caduceu 
de Mercúrio. Muitos desses elementos estão presentes no brasão, como a erva-mate e 
as armas. A arte final seria do major Bernardo Pires, pertencente à Maçonaria, o que 
explica os símbolos maçônicos como o lema Liberdade, igualdade e humanidade.

Símbolos 
gaúchos

O dElFOs – Espaço de Do-
cumentação e memória cultural 
– recebeu novos originais para 
compor o acervo de caio fernan-
do Abreu. A doação de cartas e dos 
datiloscritos do primeiro romance 
do escritor, Limite branco, foi rea-
lizada por uma amiga de caio, a 
carioca Vera Antoun. Entre 1973 e 
1975, ele escreveu para Vera cartas 
de diversos lugares do mundo onde se encontrava. Ricas, não somente de relatos das ex-
periências de vida, nelas, homem e escritor confundem-se em uma unidade que mescla 
ficção e rea lidade, criação literária e projeto de vida. De 9 a 22/9 é possível apreciar, no 
saguão da biblioteca central, uma exposição sobre caio, intitulada Uma vida, uma obra.

A Pró-reitorA de Graduação, sOlan-
GE KEtZER, realizou palestra na assembleia 
anual da federação das Associações de Pais e 
mestres dos colégios maristas do Rio Grande do 
Sul (federapames), em Veranópolis. Para uma 
plateia lotada de pais de escolas maristas de todo 
o Estado, falou sobre Inquietações e desafios cen-
trais da educação do nosso tempo. A professora 
lEda lIsIa PORtal, da faculdade de Educa-
ção, também foi palestrante, abordando O papel 
da espiritualidade na formação do indivíduo.

a tERCEIRa edição da re-
vista on-line Oficina do Histo-
riador, editada pela Edipucrs e 
Programa de Pós-Graduação em 
História da faculdade de filoso-
fia e ciências Humanas, pode ser 
acessada no endereço http://
revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/
index.php/oficinadohistoriador. 
A editora é a professora janE-
tE abRÃO.

a PuCRs conta com cinco novos represen-
tantes nos Comitês Assessores da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do RS (Fapergs). O proces-
so de indicação, recentemente finalizado, teve 
grande repercussão na comunidade científica, 
totalizando 197 pesquisadores para 14 comi-
tês nas diversas áreas do conhecimento. Dois 
professores foram nomeados coordenadores 
de área: EmIl sObOttKa, do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais, assumiu 
a área de Ciências Humanas, e ClÁudIO 
HOFF mann samPaIO, do Programa de 
Pós-Graduação em Administração, o comitê 
de Economia e Administração. Os professores 
ana maRIa lIsbOa dE mEllO, CaRlOs 
GRaEFF tEIxEIRa e maRIa HElEna Ca-
maRa bastOs são coordenadores adjuntos, 
respectivamente, dos comitês de Artes e Letras, 
Interdisciplinar e Educação e Psicologia. 

fOTO: bRUNO TODEScHINI

Fonte: Hildebrando 
de Freitas, herói 
farroupilha. Edipucrs, 
2011. Autores: Ana 
Laura Leitzke, Édison 
Hüttner e Tiago Rios

Para cantar
Outro símbolo gaúcho é o Hino Rio-Gran-

dense, de autoria de Joaquim de Mendanha, 
oficializado em 1966. Porém, neste mesmo 
ano, com a ditadura militar, sua segunda es-
trofe foi retirada oficialmente, ficando assim:

I. Como a aurora precursora
 Do farol da divindade
 Foi o 20 de Setembro
 O precursor da liberdade
Refrão
 Mostremos valor, constância
 Nesta ímpia e injusta guerra
 Sirvam nossas façanhas
 De modelo a toda terra
 De modelo a toda terra
 Sirvam nossas façanhas
 De modelo a toda terra
II. Mas não basta pra ser livre
 Ser forte, aguerrido e bravo
 Povo que não tem virtude
 Acaba por ser escravo
(Refrão)
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Correção: Diferentemente do que foi publicado na edição anterior, a professora Marília Morosini é coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação.
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A grandeza de um país 
não depende da extensão 
de seu território, mas do 
caráter de seu povo.
Jean-Baptiste Colbert

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

dIa 8 4 quintA-FeirA
4Sarau Cultural. Último dia de inscrição para apre-
sentações no www.pucrs.br/pastoral. Modalidades: 
gaita, violão, conjunto instrumental (máximo 5 inte-
grantes), conjunto vocal (máximo 5 integrantes), intér-
prete solista vocal, trova galponeira, declamação e causo 
gauchesco de galpão. Data: 12/9. Local: Piquete ao lado 
do prédio 17. Horário: 18h. Informações: 3320-3576. 
Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade.

4Curso de extensão Comunicação Empresarial 
para Pequenas e Médias empresas. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 14/9. Promoção: Faculdade 
de Comunicação Social (Famecos).  

dIa 9 4 SextA-FeirA
4Ciclo de Palestras do Programa de Educação 
tutorial. Tema: Desenvolvimento de Aplicativos para 
o Windows Phone 7. Palestrante: prof. Júlio Pereira 
Machado. Horário: 18h30min. Local: prédio 32, sala 
517. Promoção: Programa de Educação Tutorial da 
Faculdade de Informática.

4Missa Crioula. Horário: 18h30min. Depois haverá 
jantar de confraternização no valor de R$ 4. O ingresso 
deve ser adquirido antecipadamente na secretaria da 
Pastoral (prédio 17). Informações: 3320-3576. Promo-
ção: Centro de Pastoral e Solidariedade.

4Curso de extensão Gerenciamento de Cus-
tos em Projetos. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 15/9. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.  

dIa 11 4 dOmInGO

4Atividades gratuitas de promoção da saúde. 
Médicos, enfermeiros, educadores físicos, fisioterapeu-
tas, entre outros profissionais oferecem serviços de me-
dição da pressão arterial, do índice de massa corporal 
(IMC) e circunferência abdominal. Local: Parque da 
Redenção. Horário: 9h às 17h. Informações: 3336-8153. 
Promoção: Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG). 

41º seminário Internacional de aquisição da 
Linguagem. Último dia para envio de resumos de 
trabalhos. Data: 16 a 18/11. Local: prédio 9, auditório. 
Inscrições e informações: www.pucrs.br/eventos/sial.

O boletim semanal PuCRs nOtÍCIas é editado pela Assesso-
ria de comunicação Social da Universidade. Coordenadora 
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Vicili, Sandra modena e Vanessa mello • revisão: Antônio 
Dalpicol • Fotógrafos: bruno Todeschini e Gilson Oliveira • 
Publicação on-line: Rodrigo Ojeda • Estagiárias: bruna Souza, 
Júlia merker e Natacha Gomes • Projeto gráfico: PenseDesign 
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47ª Feira das Profissões. Data: 22 e 23/9. Ho-
rário: 9h às 22h. Local: Centro de Eventos, prédio 
41. Futuros calouros podem fazer o Simulado no 
dia 22/9, às 18h30min. Informações e inscrições: 
www.pucrs.br/feiradasprofissoes. Promoção: Pró-
-Reitoria de Assuntos Comunitários.

dIa 12 4  

SegundA-FeirA
4Palestra O olhar da 
enunciação sobre o dis-
curso. Ministrante: profª 
Marlene Teixeira (Unisi-
nos). Horário: 17h30min. 
Local: prédio 8, sala 305. 
Quem desejar certificado 
para horas complementares 
deve inscrever-se na hora do 
evento levando 1 kg de alimento não perecível. 
Promoção: Faculdade de Letras.
4Seminário economia 5 ½. Ministrante: 
José Roberto Iglesias (UFRGS). Tema: Modelos 
para distribuição de riqueza em sociedades ar-
tificiais. Local: prédio 50, auditório do 9º andar. 
Horário: 17h30min. Informações: 3320-3688. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em 
Economia.
4Lançamento do livro Jesus e a Física 
Quântica. Conferência ministrada pelo autor, 
Isidoro Mazzarolo. Horário: 18h. Local: auditório 
do prédio 5. Informações: 3320-3572. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Teologia.

dIa 13 4 terçA-FeirA
4debate A pergunta sobre Deus e sobre 
a fé: conversando com a Física e a Psico-
logia Junguiana. Ministrantes: professores 
João Bernardes da Rocha Filho (Física) e Leandro 
Chiarello (Teo logia). Horário: 18h15min. Local: 
auditório do prédio 9. Informações: www.pucrs.
br/feecultura. Promoção: Projeto Fé e Cultura.
4Curso de extensão Autocad Básico. Úl-
timo dia de inscrições. Início das aulas: 16/9. 
Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo.  
48º seminário de Gerenciamento de 
Projetos. Até 16/9. Tema: Projeto em um mun-
do ágil. Local: Centro de Eventos. Promoção: 
Project Management Institute (PMI-RS). Infor-
mações e inscrições no site http://8seminario.
pmirs.org.br.
4Bom dia tecnopuc com dBServer e 
Anpei. Último dia para confirmação de presença 
pelo e-mail tecnopuc@pucrs.br. Data: 14/9. Ho-
rário: 8h. Local: prédio 99 A, sala 204. Informa-
ções: 3353-8013. Promoção: Tecnopuc.

dIa 14 4  

quArtA-FeirA
4Sobremesa Musical. Quin-
teto de Cordas da Orquestra Fi-
larmônica da PUCRS. Repertório: 
Músicas Gauchescas. Horário: 13h 
Local: prédio 9, saguão. Promo-
ção: Instituto de Cultura Musical.

dIa 16 4 SextA-FeirA
4Conferência A Arguição de 
Descumprimento de Precei-
to Fundamental. Ministrante: 
Gilmar Mendes, Ministro do Su-
premo Tribunal Federal. Horá-
rio: 19h30min. Local: prédio 11, 
auditório. Público: acadêmicos de 
Gradua ção, Pós-Graduação e di-
plomados da Faculdade de Direito 
(Fadir). Inscrições: Gratuitas na 
secretaria da Faculdade de Direito 
(prédio 11, 8º andar). Informações: 
3320-3634. Promoção: Fadir.

dIa 19 4  

SegundA-FeirA
4Suspensão das aulas.

dIa 20 4 terçA-FeirA
4Feriado.
4Concerto com José Carre-
ras. Orquestra Filarmônica da 
PUCRS. Maestro titular: Marcio 
Buzatto. Maestro convidado: Da-
vid Giménez. Horário: 20h. Local: 
Teatro Feevale, Novo Hamburgo.

Entre em contato com a Redação pelos  

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

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


