
Ações para Copa do Mundo
Para mobilizar 
a comunidade acadêmica a 
potencializar o desenvolvi-
mento de pesquisas e pro-
jetos (cursos de extensão e 
especialização) relaciona-
dos à Copa do Mundo e aos 
Jogos Olímpicos no Brasil, a 
PUCRS promove uma reu-
nião da Comissão Especial 

de Megaeventos Esportivos 
(Coeme) em 17/10. Os di-
retores e representantes de 
todas as Faculdades estão 
convidados a participar da 
apresentação da Coeme e 
poderão optar entre dois 
horários: 10h30 e 16h. O 
encontro traz um panorama 
dos eventos esportivos de 

2014 e 2016 e atividades de 
integração para prospectar 
ações conjuntas no ensino, 
pesquisa e extensão. A reu-
nião será no Laboratório de 
Criatividade e Empreende-
dorismo (Crialab), sala 102 
do prédio 96B. Informações: 
coeme@pucrs.br. Apoio: 
Crialab.

Teologia debate relação homem-natureza
a Faculdade de Teologia promove nos dias 18 e 19/10 o Seminário Biodiversida-
de e Religião. Para debater como diferentes denominações religiosas compreendem a re-
lação do ser humano com a natureza, a programação traz dois debates. No primeiro dia, 
Vida com sentido: teologia e vida aborda judaísmo, cristianismo e islamismo. Com o tema 
Vida com sentido: biociências e vida, o segundo dia compreende budismo tibetano, espiri-
tismo, santo daime e umbanda. O evento ocorre no auditório do prédio 5, das 19h30min 
às 22h30min. Será fornecido certificado a todos os participantes com no mínimo 75% de 
frequência. Informações e inscrições: 
www.pucrs.br/eventos/
biodiversidadereligiao.
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PÁGiNa 2

universidade  
conquista destaques

a PucrS conquistou dois reconhe-
cimentos importantes na primeira se-
mana de outubro. Foi eleita a segunda 
melhor universidade privada do País 
no Prêmio Melhores Universidades, 
promovido pelo Guia do Estudante da 
Editora Abril. A avaliação de 1.516 insti-
tuições de ensino superior foi realizada 
por profissionais do MEC, professores, 
coordenadores e especialistas de cada 
área. A entrega da premiação ocorreu 
em São Paulo, com a presença do Rei-

tor Joaquim Clotet e equipe (foto). A 
publicação ainda distinguiu 14 cursos 
de graduação com cinco estrelas (exce-
lente) e outros 19 com quatro estrelas 
(muito bom). No ranking Top Univer-
sities, da organização internacional de 
pesquisa educacional QS (Quacquarelli 
Symonds), do Reino Unido, a PUCRS fi-
cou na 28ª posição entre as 100 melho-
res universidades da América Latina. A 
instituição é a única privada do Sul do 
País entre as 30 mais bem colocadas.

Sipat recebe 
inscrições
eNtre oS dias 
17 e 21/10, ocorre 
a Semana Interna de 
Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho (Sipat In-
tegrada 2011) na sala 202 
do prédio 40. Voltada 
para professores e 
técnicos admi-
nistrativos da 
PUCRS, do Co-
légio Champagnat, 
da Gráfica Epecê e da 
Divisão de Obras, o even-
to traz palestras sobre 
estresse e saúde mental, 
meio ambiente, diabetes 
e relações interpessoais, 
além de talkshows sobre 
assistência farmacêutica 
e doação de órgãos. 
Os interessados 
devem inscrever-
-se pelo portal da 
Gerência de Recursos Humanos: 
http://portal.pucrs.br. A Sipat promove ainda 
a Feira da Saúde, no dia 18/10, em frente ao 
prédio 15, com estandes das Faculdades de Far-
mácia, Educação Física, Enfermagem, Nutrição, 
Fisioterapia, Odontologia, além da Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários, Farmácia Universitá-
ria e Espaço Vida Urgente. As atividades contam 
com orientação sobre reeducação alimentar, 
uso correto de medicamentos e saúde bucal, 
aferição de pressão arterial, circuito de exercí-
cios, massagem e campanha de conscientização 
do trânsito.
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eStão à venda os ingressos para a ópe-
ra Carmen, que será apresentada no Salão 
de Atos da PUCRS nos dias 29 e 30/10, às 
16h. Além do Coral e da Orquestra Filarmô-
nica da PUCRS, a montagem conta com a 
participação de solistas como Maria Lujan 
Mirabelli (Buenos Aires), Juremir Vieira 
(Porto Alegre/Suíça) e Homero Velho (Rio 
de Janeiro), e do maestro convidado Ro-
berto Túbaro (Espanha). Também integram 
o elenco membros do Ballet Concerto e do 
Tablado Andaluz. Os ingressos podem ser 
adquiridos no Teatro do Bourbon Coun-
try ou pelo telefone 3299-0800. Alunos, 
professores e técnicos administrativos da 
PUCRS e do Hospital São Lucas têm 20% 
de desconto. informações: 3320-3582. 
Promoção: instituto de Cultura Musical.

Ciência e tecnologia
A Pró-reitoriA de Pesquisa e Pós-Graduação promove, no dia 20/10, 
atividades especiais para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem como tema Mudanças climá-
ticas, desastres naturais e prevenção de riscos. Às 9h30min será realizada 
a palestra Mudança climática: o que podemos esperar?, com o professor 
Gustavo Inácio de Moraes. Às 14h, o professor Regis Lahm, do Departa-
mento de Geografia, e os alunos Thiago Bazzan e Cinthia Pretz falarão sobre 
Geotecnologias aplicadas à prevenção de desastres naturais. Os encontros 
serão na sala 217 no Portal Tecnopuc, prédio 99A. As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas até o dia 17/10, pelo telefone 3353-4431.
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Amigos do homem 
e do meio ambiente

Ópera na PUCRS

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

ter um animal de estimação 
pode trazer muitas alegrias, mas 
é importante lembrar-se dos cui-
dados com saúde, higiene, ali-
mentação e carinho. É preciso 
também ter consciência do im-
pacto ambiental. Prefira adotar 

e contribua para a limpeza da 
cidade, já que cachorros e ga-
tos que vivem nas ruas rasgam 
sacolas e espalham lixo para 
procurar comida, além de redu-
zir o número de animais aban-
donados. Ao passear com seu Fo
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Fé e Cultura
No dia 18/10 o assunto debatido no Projeto Fé e 
Cultura será A experiência da dor: a fé tem resposta? 
Os participantes serão o anestesiologista Guilherme 
Sudbrack e o professor Leomar Brustolin, da Facul-
dade de Teologia. O evento, que tem entrada franca, 
ocorre a partir das 18h15min no auditório do prédio 
5. Informações e vídeos das edições anteriores no site 
www.pucrs.br/feecultura.

Retiro para universitários
de 28 a 30/10, em Tramandaí, ocorre o Retiro para 
Universitários – Dê um feriado para o seu weekend. 
Organizado pelo Centro de Pastoral e Solidariedade, é 
voltado exclusivamente para alunos da PUCRS. Além 
de ser um momento para fazer uma pausa, o retiro 
é uma ótima oportunidade para conhecer pessoas e 
trocar ideias. Fazem parte da programação dinâmi-
cas de grupo, atividades na praia, reflexão pessoal e 
em grupo e oração, entre outras. O investimento é de 
R$ 35 e inclui transporte, estadia e alimentação. As 
inscrições podem ser feitas até 21/10 no Centro de 
Pastoral (sala 101 do prédio 17). Informações: www.
pucrs.br/pastoral ou 3320-3576.

Atividades na Letras
NoS PróximoS dias, haverá duas atividades 
especiais na Faculdade de Letras. No dia 17/10, das 
8h30min às 18h, ocorre a 3ª Jornada do Imaginário. 
No evento, realizado na sala 305 do prédio 8, será 
debatido o mito de Narciso, e o que representa na li-
teratura e na psicanálise. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas na secretaria do Programa de Pós-
-Graduação em Letras (prédio 8). No dia 19/10, será 
a vez do 2º Ciclo de literatura estrangeira – literatura 
hispano-americana. Na ocasião, o professor Ricardo 
Barberena falará sobre o escritor argentino César Aira. 
A palestra, que será na sala 223 do prédio 8, inicia às 
17h30min. A inscrição pode ser feita na hora mediante 
a doação de 1 kg de alimento não perecível.

nheiro, energia utilizada na fabricação 
das embalagens, e produzir menos 
lixo. Não deixe a televisão ou 
o rádio ligados para fazer com-
panhia ao bichinho, pois, além 
de desperdiçar energia, pode 
estressar o animal.

bichinho, sempre recolha as fezes, 
pois podem contaminar o solo e a 
água. Não leve seu pet para praias 
e trilhas para não perturbar os ani-
mais nativos e contaminar o local. 
Na compra da ração, opte pelos 
sacos grandes para economizar di-
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Ao dePArAr-se com situações 
que exijam orientação jurídica, alguns 
questionamentos surgem: onde en-
contrar um profissional e como pagar 
por esse atendimento? A Faculdade de 
Direito (Fadir) oferece o Serviço de As-
sistência Jurídica Gratuita (Sajug) para 
a comunidade carente de Porto Alegre 
que reside em regiões abrangidas pelas 
competências dos Foros Central e Re-
gional do Partenon. 

Vinculado ao Departamento de 
Prática Jurídica e com supervisão do 
professor Paulo Ricardo d’Oliveira, o 
atendimento é realizado por estudantes 

Atendimento  
jurídico gratuito
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o ProGrama Diplomados da Pró-
-Reitoria de Assuntos Comunitários está sen-
do estudado, ao longo deste semestre, por 
um grupo de alunas da disciplina de Estágio 
interno em Relações Públicas da Faculdade 
de Comunicação Social. Elas realizam um tra-
balho visando aprimorar o relacionamento 
do Programa diplomados com seu público. 
A equipe é formada por Gabriela SilVa, 
eliaNe KuNt, Gabriele boccardi, 
camila Pizzato e KariNa martiNS. 
O projeto é orientado pela professora mari-
Sa SoareS.

a aSSociação dos Funcionários da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (Afpucrs) empossou a diretoia para a gestão 2011/2013. O presidente é dario 
aNScHau (Setor Financeiro Acadêmico) e o vice-presidente NelSoN de almeida 
Souza (divisão de Obras). A diretoria executiva também é composta por caroliNa 
Faraco e Salete FraNco (na função de secretárias) e roGÉrio clemeNtel 
e raQuel rauber (tesoureiros). Onze funcionários ainda integram os conselhos de-
liberativo e fiscal como titulares e suplentes.

o NeurocieN-
tiSta e pesquisador 
iVÁN izQuierdo 
ganhou o Prêmio Educa-
ção RS 2011 na catego-
ria Profissional, promo-
vido pelo Sindicato dos 
Professores do Estado 
(Sinpro/RS). Referência 
mundial em memória, 
ele recebe o troféu Pena 
Libertária no dia 14/10, 
no átrio do Santander 
Cultural. A escolha do 
vencedor foi feita por 
meio de votação no site 
da entidade por profes-
sores sócios do sindicato.
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o eNcerrameNto da 8ª edição do processo seletivo do Programa de Treina-
mento e Qualificação em Tecnologia de Software – PQTS 2011 – Convênio PUCRS/dell 
contou com a presença de gerentes, instrutores, professores, estagiários, o diretor da 
Faculdade de informática, aVeliNo zorzo, e o vice-presidente de Infraestrutura 
e Cloud Computing da dell inc, don Mann. O objetivo do PQTS é complementar a for-
mação universitária, propiciando ao aluno estagiário vivenciar na prática a realidade 
de um ambiente de produção de software. nesta edição, 70 candidatos concorreram 
às 15 vagas. Os 30 melhores 
foram contemplados com 
112 horas de treinamento 
nas áreas de desenvolvi-
mento de software e banco 
de dados Oracle.

a partir do 6º semestre nas áreas Penal, Cí-
vel e Família. Orientados de forma integral 
por professores pós-graduados e advogados 
atuantes regularmente inscritos na OAB, os 
estagiários fazem estudos de casos e doutri-
nas, pesquisas de jurisprudência e de legis-
lação aplicável, além de elaboração de peças, 
defesas, arrazoados, audiências e recursos.

Para receber atendimento, é necessário 
apresentar comprovante de rendimento de 
até dois salários mínimos, de residência e 
RG. Até 30 de setembro, o Sajug estava com 
670 processos ativos e 1.769 encerrados. Em 
2010 passaram pelo serviço 5.482 usuários 
e 608 estagiários da Fadir.

O agendamento deve ser feito pelo tele-
fone 3320-3532 e as consultas ocorrem no 
prédio 8 do Campus (Av. Ipiranga, 6681, 
prédio 8, sala 140), das 8h às 22h, de segun-
da a sexta-feira, e no Centro de Extensão 
Universitária Vila Fátima (Rua 14, 
227, Vila Fátima/Mato Sampaio), 
das 14h às 17h, nas quartas-feiras.

Uma parceria com a Faculdade 
de Psicologia oferece ainda o Ser-
viço de Atendimento Psicológico e 
Pesquisa, gratuito para os clientes 
do Sajug.
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dia 15 4 SÁbado
4Feriado escolar – Dia do Professor e do 
Auxiliar de Administração Escolar.

dia 17 4 segundA-FeirA
4Cine Comentado. Filme: Potiche: esposa 
troféu. Horário: 14h15min às 17h. Local: pré-
dio 40, sala 202. Público: pessoas a partir de 
50 anos. Informações: 3353-4114. Promoção: 
Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas 
Sociais da Faculdade de Serviço Social e Pro-
grama de Pós-Graduação em Serviço Social.

4seminário economia 5 ½. Ministrantes: 
professores Ely José de Mattos, Osmar Tomaz 
de Souza e Izete Pengo Bagolin. Tema: Cons-
trução de um indicador de sustentabilidade. 
Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Ho-
rário: 17h30min. Informações: 3320-3688. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em 
Economia. 

4curso de extensão em Volumetria no 
sketchup. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 21/10. Promoção: Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (Fau).  

4curso de extensão introdução aos 
métodos e Ferramentas de apoio à Pro-
dução. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 21/10. Promoção: Faculdade de Enge-
nharia.  
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Educador, no coração do 
educando, você vai muito além  
do tempo; sua imagem vai lá onde 
o tempo encontra a 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.
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 Informações e inscrições na Educação Continuada: prédio 15, sala 112, 3320-3727 e www.pucrs.br/educacaocontinuada.

dia 12 4 quArtA-FeirA
4Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

dia 13 4 quintA-FeirA

4Conferência Cultura, Percepção e Ambiente. Ministrante: Tim 
Ingold, antropólogo (Universidade de Aberdeen – Escócia). Tema: A 
constituição de um paradigma ecológico. Horário: 10h. Local: tea-
tro do prédio 40. Entrada franca. Inscrições: conferenciaingold@
gmail.com. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Educação.

4Projeto Horizontes. Voltado para professores de mestrado e dou-
torado. Tema: Os processos formativos da autoavaliação institucio-
nal: perspectivas e tendências. Palestrante: Sérgio Franco, presidente 
da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. Horário: 
17h30min. Local: auditório do prédio 40. Promoção: Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação. 

4Projeto Aula Aberta. Tema: Caracterização e perspectiva da 
agricultura gaúcha. Ministrante: professora Teresinha Marques. 
Horário: 19h30min às 21h. Local: prédio 5, auditório. Informações: 
3320-3555. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
(FFCH).

dia 14 4 sextA-FeirA
41ª Semana museológica de História da medicina do rio Gran-
de do sul. Exposição com objetos e instrumentos que contam a his-
tória da medicina. Data: 14 a 31/10. Horário: 7h às 22h. Local: Espaço 
Cultural, no segundo andar do Hospital São Lucas (HSL). Promoção: 
HSL e Faculdade de Medicina.

4Projeto Aula Aberta. Tema: A defesa da democracia enquan-
to método em Schumpeter. Ministrante: professor Rafael Machado 
Madeira. Horário: 19h30min às 21h. Local: prédio 5, auditório. In-
formações: 3320-3555. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas (FFCH).

4Programa Ciência sem Fronteiras. Último dia de inscrições para 
o edital Capes. São oferecidas bolsas sanduíche de graduação, de 6 a 
12 meses, em universidades dos EUA, para bacharelandos com nota 
mínima de 79 no Toefl ou 6 no Ielts. Informações: 3320-3656. A lista 
dos bolsistas de IC selecionados para concorrer ao edital CNPq está no 
site http://migre.me/5RwRf.

4Curso de extensão gerenciamento de Pessoas em Projetos. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 20/10. Promoção: Faculdade 
de Administração, Contabilidade e Economia.  

dia 18 4 

terçA-FeirA
4ciclo de conferên-
cias Projetos de Filo-
sofia. Tema: Política e 
violência. Ministrante: 
professor Alex Calhei-
ros (Universidade de 
Brasília). Horário: 16h. 
Local: prédio 5, audi-
tório térreo. Informa-
ções: 3320-3554 ou 
filosofia-pg@pucrs.br. 
Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em 
Filosofia.

4curso de extensão 
clínica de muscula-
ção e ortopedia es-
portiva. Último dia de 
inscrições. Início das 
aulas: 22/10. Promoção: 
Faculdade de Educação 
Física e Ciências do Des-
porto.  

4curso de extensão 
Previsão de demanda. 
Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 22/10. 
Promoção: Feng.  

41º encontro de teoria e História da arquitetura no rio 
grande do sul. Data: 19 a 22/10. Horários: quarta-feira, das 
17h às 20h30min; quinta-feira, das 9h às 21h30min; sexta-
-feira, das 9h às 19h; e sábado, das 10h às 12h. Local: prédio 
9, auditório. Informações e inscrições: Pró-Reitoria de Exten-
são (Proex), prédio 40, sala 201, ou www.pucrs.br/eventos/ 
encontroarquitetura. Promoção: Fau.

4Workshop Capacitação para o mundo do trabalho. 
Data: 19/10. Tema: Networking: Você sabe com construir o 
seu? Ministrante: Débora Coelho (Escritório de Carreiras). 
Horário: 18h15min. Local: prédio 50, sala 807. Informações 
e inscrições: 3205-3125, 3205-3126 ou escritorio@fijo.org.br. 
Promoção: Escritório de Carreiras.


