
Guia do Estudante 
reconhece cursos

Convênio prevê a construção de pontes
A PUCRS e a Prefeitura de Porto Alegre assinaram, no dia 9/9, um convênio para a constru-
ção de duas pontes sobre o Arroio Dilúvio, na Av. Ipiranga. O documento foi assinado pelo Reitor 
Joaquim Clotet e pelo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. O projeto, elaborado pela PUCRS, 
está sendo avaliado pela Prefeitura. A proposta visa facilitar a locomoção para quem acessa a 
Universidade e o Hospital São Lucas. As pontes terão três faixas para carros e dois passeios.

Desenvolvimento social em reflexão
DE 26 a 30/9 ocorre a 3ª Semana de Desenvolvimento Social da PUCRS. A palestra de abertura 
será com a coordenadora das atividades do Global Reporting Iniciative no Brasil, Gláucia Térreo. 
Ela falará sobre Indicadores de responsabilidade social e de sustentabilidade e a universidade. 
Será no dia 26/9, às 17h, no auditório do prédio 40. Na ocasião, também será apresentado o 
Relatório Social PUCRS – 2010. Durante a semana serão oferecidas diversas atividades gratui-
tas, como oficinas, encontros, debates, painéis e palestras abordando práticas e pesquisas sus-
tentáveis. Informações e inscrições: desenvolvimentosocial@pucrs.br, 3353-8383. Promoção: 
Coordenadoria do Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão.

Parceria beneficia alunos das Ciências Aeronáuticas
AlUnoS DA Faculdade de Ciências Aero-
náuticas, previamente selecionados pela Azul 
Linhas Aéreas, agora podem financiar as horas 
de práticas de voo por meio de uma parceria 
entre o Banco Santander e a companhia. Para 
terem acesso a uma taxa especial de financia-
mento, os alunos devem procurar a Azul para 
se inscrever no seu processo seletivo. O parce-

lamento será feito em dois módulos: o primeiro 
para o curso de Piloto Privado e um segundo 
para os demais cursos – Piloto Comercial, IFR, 
Multi e Jet. Os estudantes que passarem no 
processo seletivo para obter o desconto no 
parcelamento poderão se tornar pilotos da 
Azul logo ao se formarem, assumindo possíveis 
vagas sem a necessidade de uma nova seleção.

o GUiA do Estudante, da Editora Abril, 
reconheceu 14 cursos de graduação da  
PUCRS como sendo cinco estrelas (excelen-
te). São eles: Administração, Arquitetura e 
Urbanismo, Ciência da Computação, Ciên-
cias Aeronáuticas, Ciências Biológicas, Ci-
ências Sociais, Enfermagem, Engenharia da 
Computação, Física, História, Jornalismo, 
Odontologia, Pedagogia e Relações Públicas. 
Outros 19 cursos receberam quatro estrelas 
(muito bom). A Avaliação de Cursos Supe-
riores do Guia do Estudante será publicada 
no início de outubro no Guia do Estudante 
Profissões – Vestibular 2012.
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União entre PUCRS e HSM  
impulsiona ensino executivo
A PUCRS e a HSM Educação firmaram um 
acordo para oferecer cursos em conjunto em 
Porto Alegre. Serão MBAs e EDPs (Executive De-
velopment Program) presenciais desenvolvidos e 
endossados por grandes nomes internacionais na 
área de gestão, como Philip Kotler (foto) e David 
Ulrich. Os alunos também terão acesso a uma pla-
taforma virtual que será a rede de conteúdos em 
formatos multimídia, além de salas com lousas em 

360°, simuladores, jogos e chats. Ao final, o aluno 
receberá o certificado de ambas as instituições. As 
atividades serão realizadas na PUCRS e iniciam em 
2012. O marco do início da parceria será o seminá-
rio com Philip Kotler em Porto Alegre, dia 26/9, 
às 14h, no Teatro do Bourbon Country. Alunos 
da PUCRS têm 10% de desconto mediante o uso 
do código SKP/2EM/PUCS/11. Informações: (11) 
4689-6666 ou http://eventos.hsm.com.br.
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    Feira
apresenta 
profissões

A PUCRS promove, nos dias 
22 e 23/9, a tradicional Feira das 
Profissões. A atividade, realizada no 
Centro de Eventos, apresentará os 
cursos oferecidos pela Universidade 
por meio de ações que esclarecerão 
as características de cada um deles, 
proporcionando um bate-papo com 
os professores e estudantes da Ins-
tituição. No dia 22/9, às 18h30min, 
será realizado o Vestibular Simula-
do. A Feira tem entrada franca e 
ocorre das 9h às 22h. Informações: 
www.pucrs.br/feiradasprofissoes.



EStão AbERtAS as inscrições 
para os programas de mestrado e dou-
torado para diversas áreas, como Ad-
ministração, Ciências da Computação, 
Ciências Criminais, Comunicação Social, 
Direito, Economia, Educação, Educação 
em Ciências e Matemática, Engenharia 
Elétrica, Engenharia e Tecnologia de Ma-
teriais, Filosofia, Gerontologia Biomé-
dica, História, Letras, Pediatria e Saúde 
da Criança, Psicologia, Serviço Social, 
Teologia e Zoologia. Informações sobre 
datas de provas, entrevistas, bibliogra-
fias e editais no site www.pucrs.br/pos.

Projeto Rondon – últimos dias
EncErram-sE no dia 22/9 as inscrições para o Projeto Rondon 
Nacional, atividade promovida pelo governo federal, em que universitá-
rios atuam como voluntários em projetos sociais e têm a oportunidade 
de desenvolver ações que contribuem com a diminuição das desigual-
dades sociais. No mesmo dia ocorre uma reunião, às 20h, para os ins-
critos conhecerem o projeto, o cronograma do processo e as cidades 
participantes. O encontro será no auditório térreo do prédio 11. Infor-
mações: 3353-8383 ou edgaree@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/ 
projetorondon/inscricoes.
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Descarte de medicamentos

Seleção para 
mestrado e 
doutorado

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

no bRASil, aproximada-
mente 170 milhões de unidades 
de medicamentos ou produtos 
farmacêuticos são vendidos por 
mês no setor varejista, segundo 
dados da Anvisa. Estes produtos 
contêm substâncias químicas que 

contaminam o solo e a água 
e não devem ser descartados 
no lixo comum. Os peixes e 
os animais de corte que inge-
rem essa água são atingidos e, 
quando a ingerem, contami-
nam as pessoas. Se essa água Fo
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Atividade para funcionários
A PUCRS, por meio do Programa Momento Saúde, 
convida os seus professores e técnicos administrativos 
a participarem da palestra Estresse e saúde mental, 
ministrada pelo professor Christian Kristensen, da 
Faculdade de Psicologia. Durante a atividade, serão 
abordadas as repercussões do estresse na saúde e no 
desempenho profissional e formas de lidar com ele 
no cotidiano. A atividade ocorrerá em duas turmas: 
uma no dia 27/9, às 17h45min, e outra no dia 28/9, 
às 10h, ambas no auditório do 9º andar do prédio 50. 
As inscrições podem ser feitas pelo Portal da GRH 
(http://portal.pucrs.br), na recepção da Prefeitura 
Universitária ou na Apontadoria da Divisão de Obras. 
Informações pelos ramais 4293 ou 4014.

Início das Olimpíadas
têM iníCio no dia 24/9 as Olimpíadas da  
PUCRS 2011, no Parque Esportivo da Universidade. 
O evento, que contará com a participação de mais 
de 1,2 mil alunos, professores, técnicos administra-
tivos e diplomados, tem acesso aberto a quem quiser 
comparecer para assistir às competições e torcer. As 
modalidades disputadas serão: Futebol de Campo 
Masculino, Futsal Masculino e Feminino, Futebol 
de Areia Masculino, Tênis Masculino, Minirrústica 
Masculina e Feminina e Paddle Misto. As atividades 
ocorrem aos sábados (24/9, 1º, 22 e 29/10). Confira 
a programação no site www.pucrs.br/olimpiadas.

José Galló fala no Pós da Face
no DiA 26/9, será realizada a aula inaugural do 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e Economia (Face). O 
palestrante será o diretor-presidente da Renner, José 
Galló, que falará sobre Gestão de Varejo. O evento 
ocorre às 19h30min, no auditório térreo do prédio 
50. A entrada é franca.

estar limpas. A Farmácia Escola 
da PUCRS recebe comprimidos 
destacados das cartelas, sem 
caixas ou bulas, no prédio 12B 
do Campus Central. Informa-
ções pelo telefone 3384-2257.

for utilizada para regar plantas e 
alimentos, pode mudar até a sua 
composição. É aconselhável des-
cartar os medicamentos em locais 
que façam a destinação correta. As 
embalagens podem ser descarta-
das em lixo reciclável, mas devem 
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A tRAnSição da rotina escolar para 
a vida acadêmica requer adaptações da 
expressão oral e escrita para dominar o 
padrão culto do português. Para se fami-
liarizar com construções, normas, lin-
guagem e vocabulário adequado à nova 
situação é importante manter contato 
permanente com o texto escrito, seja aca-
dêmico, literário ou informativo. Quanto 
mais diversificada a leitura, maior o uni-
verso de escolhas linguísticas na hora de 
escrever e de se expressar. 

O desenvolvimento da habilidade 
escrita requer prática constante e cada 
aluno tem um método de estudo. Uma 
dica que pode ajudar na organização do 
pensamento e da expressão é fazer um 
esquema com os principais conceitos do 

Para desenvolver a escrita
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A DiREtoRA do Instituto de Cultura Japonesa 
e professora da Faculdade de Farmácia, CRiStinA 
MoRiGUCHi JECKEl, retornou de estágio pós-dou-
toral no Japão. Ela acompanhou a produção e aplica-
ção de radiofármacos no rastreamento do metabolis-
mo cerebral, inexistentes no Brasil, desenvolvidos no 
Positron Medical Center do Instituto Metropolitano de 
Gerontologia de Tóquio. Também visitou instituições 
de ensino superior e centros de pesquisas.

o Pró-rEitor de Pesquisa e Pós-Graduação, JoRGE AUDY, 
participou do evento para analisar e sistematizar as propostas do novo 
Plano Nacional de Educação (PNE), do Ministério da Educação, que 
vigorará nos próximos dez anos. O convite foi da Secretaria de Ensino 
Superior do MEC, envolvendo a participação do ministro da Educação, 
presidentes da Capes e do CNPq e autoridades acadêmicas do País. 
O PNE estabelece 20 metas a serem alcançadas até 2020. Cada uma 
delas é acompanhada de estratégias para que se atinjam os objetivos. 
Audy ficou responsável pela meta 14 que visa elevar gradualmente 
o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de modo a 
atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.

o REStAURAntE Panorama, 
localizado no prédio 41 do Campus, 
recebeu o Certificado de Conformi-
dade do Serviço de Alimentação, concedido pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, pela im-
plantação da norma 15.635. No País, é o primeiro 
restaurante localizado dentro de uma universidade 
a ser certificado. A norma especifica os requisitos de 
boas práticas higiênico-sanitárias e controles opera-
cionais em estabelecimentos de alimentação. O ob-
jetivo é oferecer alimentos seguros, produzidos em 
condições 100% adequadas ao consumo.
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A ADMiniStRAção Superior da PUCRS visitou a fase final 
das obras do Instituto do Cérebro do RS (InsCer-RS). Estiveram no 
prédio em construção o Reitor JoAQUiM ClotEt, o Vice-Reitor 
EVilÁZio tEiXEiRA, os Pró-Reitores PAUlo FRAnCo e So-
lAnGE KEtZER e o diretor do InsCer-RS, JADERSon CoStA 
DA CoStA, acompanhado de sua equipe. O Instituto será referência 
no tratamento e investigação de doenças neurológicas, de pesquisas 
multidisciplinares em neurociências e terapia celular e atenderá pelo 
Sistema Único de Saúde. Recentemente recebeu o primeiro equipa-
mento de ressonância magnética de 3.0T do Estado – que permite 
ver a estrutura e funcionalidade do cérebro – para ser usado em pes-
quisa e assistência. As operações devem começar até o final do ano.

que se quer abordar, sintetizá-los e agrupá-los. 
Trocar ideias com alguém antes de começar 
a escrever é outro exercício que pode surtir 
efeito positivo. 

Para produzir um texto acadêmico é pre-
ciso definir o assunto, explorar as ideias prin-
cipais e secundárias, apresentar dados da rea-
lidade, saber quem é seu público e como se 
reportar a ele. Em um Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC), a forma como o aluno reúne, 
organiza e seleciona as informações, de acordo 
com a sua interpretação e justificativa, confere 
autoria e originalidade ao texto.

O grande desafio do aluno recém-chegado 
à Universidade é identificar o método mais 
apropriado para organizar o pensamento e al-
cançar o nível de linguagem exigido, quais são 
suas habilidades e onde estão as dificuldades. 

Um guia de produção textual está 
disponível no www.pucrs.br/gpt, 
um manual de redação pode ser 
consultado no www.pucrs.br/
manualred e materiais que con-
tribuem para a elaboração do 
texto formal estão no www.pucrs.
br/logos.

Nos dias 29/9 e 27/10 a Pró-
-Reitoria de Graduação ofere-
ce oficinas para desenvolver a 
competência textual. Inscrições 
e informações no site da PUCRS, 
na seção Central de Alunos, em 
Capacitação Discente.
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DiA 23 4 sExta-fEira

45º torneio Empreendedor. Último dia 
de inscrições. O objetivo da disputa é des-
pertar 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 capaci-
tados para construir e elaborar suas pro-
postas. Inscrições: www.pucrs.br/eventos/ 
torneioempreendedor. Informações:  
3353-7766. Promoção: Núcleo Empreende-
dor da Faculdade de Administração, Conta-
bilidade e Economia, Rede Inovapuc e Fun-
dação Irmão José Otão.

4Curso de Extensão Gerenciamento 
de Qualidade em Projetos. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 29/9. Promoção: 
Face.  

DiA 24 4 SÁbADo
4série concertos comunitários Zaffari. 
Apresentação da Orquestra Filarmônica da 
PUCRS em homenagem à Feira do Livro In-
fantil. Horário: 16h. Local: Jardim Botânico 
(Rua Salvador França, 1427).

4Workshop Envelhecimento e Políti-
cas sociais. Horário: 9h. Local: prédio 15, 
arena. A entrada é franca e o acesso limitado 
conforme a capacidade da arena. Objetivo: 
Oportunizar conhecimentos sobre as áreas 
de atuação do assistente social. Público-alvo: 
comunidade em geral, estudantes de Serviço 
Social e áreas afins, supervisores de estágios 
e diplomados. Informações: 3320-3546. Pro-
moção: Faculdade de Serviço Social.

DiA 26 4 sEgunda-fEira
4seminário Economia às 5 ½. Ministran-
te: Prof. Silvio Hong Tiing Tai. Tema: Rea-
ções à imigração internacional: uma análise 
do caso europeu. Local: prédio 50, auditório 
do 9º andar. Horário: 17h30min. Informa-
ções: 3320-3688. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Economia.
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Bendito sejas tu, Senhor Deus, que te 
comunicas agindo, criando, recriando, 
transformando e santificando. Tu és  
o Deus da Palavra e nos criaste  
por uma pronúncia de amor.
(Calendário Marista 2011)

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

DiA 21 4 Quarta-fEira
4Palestra O Processo Eletrônico 
do TJ/RS. Horário: 17h30min. Local: 
prédio 11, auditório. Inscrições: Secre-
taria da Faculdade de Direito (Fadir) 
– 8º andar do prédio 11. Informações: 
3320-3634. Promoção: Fadir.

42º Encontro do Dia internacio-
nal da Paz. Tema: Sustentabilidade 
da Paz: Articulações e Perspectivas. 
Local: prédio 15, auditório. Horário: 
8h30min. Promoção: Grupo de Estudos 
da Paz da Faculdade de Serviço Social.

4sobremesa musical. Apresen-
tação da Orquestra Filarmônica da 
PUCRS, em comemoração ao 4º Ani-
versário do Projeto Sobremesa Musi-
cal. O público poderá escolher o que 
deseja ouvir entre 50 músicas selecio-
nadas. Horário: 13h. Local: prédio 9, 
saguão. Promoção: Instituto de Cul-
tura Musical.

43ª Jornada de Poesia moderna. 
Tema: Criação Poética. Horário: início 
às 9h. Local: prédio 8, sala 305. Ins-
crições: Programa de Pós-Graduação 
em Letras da PUCRS – prédio 8, 4º 
andar – mediante doação de 1 kg de 
alimento não perecível. Válida como 
atividade complementar. Informações: 
3320-3676. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Letras.

4Curso de Extensão Formação de 
negócios em ti. Último dia de inscri-
ções. Início das aulas 27/9. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabi-
lidade e Economia.  

DiA 22 4 Quinta-fEira
4Ciclo de Palestras em toxicolo-
gia clínica e analítica. Último dia 
para inscrições. Tema: Plantas Tóxi-
cas. Data: 23/9. Horário: 18h30min. 
Local: prédio 12, sala 142 – bloco C. 
Inscrições e informações: sala 201 
do prédio 40. Promoção: Instituto de 
Toxicologia.

4capacitação discente. Oficina 
Da fala para a escrita: a pontua-
ção do texto oral e do texto escrito. 
Data: 29/9. Local: prédio 15, arena. 
Horário: 18h. Inscrições gratuitas no 
site da PUCRS, no link Capacitação 
Discente da Central de Alunos. Pro-
moção: Pró-Reitoria de Graduação.

4Palestra banco de perfis ge-
néticos para fins criminais: ar-
mazenamento e tempo de per-
manência dos dados e amostras 
biológicas. Palestrante: Prof. João 
Becco. Debatedor: Prof. Paulo Spor-

leder de Souza. Data: 29/9. Horá-
rio: 19h30min. Local: prédio 11, 
sala 1035. Inscrições pelo e-mail  

institutobioetica@pucrs.br, infor-
mando nome completo, matrícula e 
Faculdade. Informações: 3320-3679. 
Promoção: Instituto de Bioética.

411ª semana de Letras. Data: 
de 28 a 30/9. Palestra de abertura: 
professor Rildo Cosson (UFMG). 
Tema: Literatura: modo de estudar. 
A programação inclui oficinas, depoi-
mentos, comunicações, miniaulas de 
línguas e mesas-redondas. Inscrições 
e programação do evento no banner 
da Semana no site www.pucrs.br/
fale. Promoção: Fale.

DiA 27 4 tErça-fEira
4Curso de Extensão Produção Musical. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 3/10. Promoção: Faculdade de 
Comunicação Social.  

4Curso de Extensão Assistência de Direção para 
cinema e televisão e introdução à continuidade. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 3/10. Promoção: 
Famecos.  

4curso de Extensão avaliação física – teoria & Práti-
ca da cineantropometria. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 1º/10. Promoção: Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto.

4Palestra Formação de Professores da Educação Bá-
sica, que campo é esse? Ministrante: Profª Marli André. 
Horário: 14h30min. Local: Auditório do prédio 7. Professo-
res interessados podem se inscrever com os diretores das 
unidades convidadas (licenciaturas, Fapsi, Faenfi e super-
visores do Pibid). Vagas limitadas. Promoção: Pró-Reitoria 
de Graduação e Faculdade de Educação.  


