
Bioética em Debate 
trata de violência
O BiOética em Debate 4, que ocorre nos 
dias 7 e 8/11, discute as formas de violência na 
contemporaneidade, abordando a mulher, o ido-
so, os animais e o social (drogas ilícitas). O evento, 
promovido pelo Instituto de Bioética, no auditório 
do prédio 5, começa às 19h30min. Inscrições até 
3/11: www.pucrs.br/eventos/bioeticaemdebate. 
Após, na Proex (sala 201 do prédio 40).

Alunos realizam o 
EnadE
nO dia 6/11, com início às 13h, ocorre a pro-
va do Exame Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (Enade). Parte do Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior (Sinaes) é realizada 
a cada três anos, por curso, e busca avaliar o de-
sempenho dos estudantes quanto aos conteúdos 
específicos e conhecimentos gerais. Participam 
alunos que têm expectativa de conclusão do cur-
so este ano ou que terminaram mais de 80% da 
carga horária mínima. Em 2011, os ingressantes 
são dispensados. Realizar o Enade é condição para 
a emissão do histórico escolar. O bom desempe-
nho propicia prestígio acadêmico e pode ser de-
cisivo na busca por uma vaga no mercado ou na 
pós-graduação. A Coordenadoria de Avaliação da 
Pró-Reitoria de Graduação da PUCRS promoveu 
ações para mobilizar a comunidade acadêmica. 
Uma das formas de incentivar os acadêmicos é a 
Bolsa Mérito Enade, que premia, com uma espe-
cialização, concluintes dos cursos da Universidade 
que obtiverem as melhores notas. Informações e 
material de apoio: www.pucrs.br/enade.
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Confira os 
lançamentos 
da Edipucrs na 
feira do Livro  
PÁGina 3

Seminário discute 
megaeventos esportivos
cOm fOcO na realização da Copa do 
Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos 
em 2016, no Brasil, o Seminário Interna-
cional Megaeventos Esportivos – Impac-
tos e Legados ocorre no dia 4/11, das 9h 
às 22h, no auditório do 5º andar do prédio 
81. Serão discutidos os temas: Perspecti-
vas e oportunidades econômicas; Desen-
volvimento ambiental sustentável; Uni-
versidade, pesquisa e inovação; e Rege-

Olimpíadas
premiam vencedores

nO EncErra-
mEntO da 4ª edi-
ção das Olimpíadas da  
PUCRS, foram premiados 
os campeões. Em futebol 
de campo masculino, 
venceu a equipe Seleção 
Sub 23; futsal masculino, 
Boca FC; futsal femini-
no, Diplomadas; fute-
bol de areia masculino,  
The Doors Soccer Club 
(TDSC); e tênis mas-
culino, André de Oli-
veira Martins. Resultados da minirrústica no www.pucrs.br/ 
olimpiadas. foram registrados 1.267 inscritos e arrecadados 
1.567 kg de alimentos e 1.471 litros de leite, já doados. No dia 
da premiação, houve o lançamento do concurso Palco PUCRS. 
O aluno da Universidade que tiver banda pode se inscrever na 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (sala 109 do prédio 1), 
de 15/12 a 20/3. O grupo vencedor ganhará gravação e edição 
de um videoclipe, entre outros prêmios. 
Informações: www.pucrs.br/prac.

neração urbana. Entre os participantes 
estão Konstantinos Georgiadis (Acade-
mia Olímpica Internacional), Emilio Peña 
(Centro de Estudos Olímpicos da Uni-
versidade Autônoma de Barcelona) e Jo 
Negrini (London Borough of Newham). 
A promoção é do Centro de Educação 
Continuada e da Comissão Especial de 
Megaeventos Esportivos/Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação. Também 

haverá o lançamento do livro 
Os estudos olímpicos e o olim-
pismo nos cenários brasileiro 
e internacional, de Katia Ru-
bio e Roberto de Mesquita, 
publicado pela Edipucrs. Em 
3/11, às 20h, será na As-
sembleia Legislativa e, em 4/11, às 18h30min, durante o 
evento, no prédio 81. Informações: www.pucrs.br/eventos/ 
megaeventosesportivos.

cursOs da Pucrs quE ParticiPam EstE anO
Arquitetura e Urbanismo • Ciências Biológicas •  
Ciência da Computação • Ciências Sociais • Educação 
física (lic.) • Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica, 
Química, da Computação, de Controle e Automação 
e de Produção • filosofia • física • Geografia • His-
tória • Letras • Matemática • Pedagogia • Química 
• Sistemas de Informação

Seleção Sub 23, 
formada por alunos 
das faculdades de 
Educação física 
e ciências do 
desporto, direito 
e administração, 
contabilidade e 
Economia
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nO dia 30/10, o professor, assessor da 
Reitoria e ex-Pró-Reitor da Universidade, Ir. 
Elvo Clemente, teria completado 90 anos. 
Para homenageá-lo, o Delfos – Espaço de 
Documentação e Memória Cultural orga-
nizou eventos. Uma exposição, com itens 
do acervo do Ir. Elvo, abrirá no dia 3/11, 
às 17h, no saguão da Biblioteca Central. A 
visitação vai até a segunda semana de no-
vembro. A mesa-redonda, com o tema No 
mundo das academias, será dia 10/11, às 
17h30min, na sala 109 da Biblioteca. Serão 
abordados aspectos históricos e arquitetô-
nicos dessas entidades, além da atuação 
de Ir. Elvo na Academia Rio-Grandense de 
Letras (foto). Participam as professoras 
Alice Moreira e Nara Machado (PUCRS) 
e Luciana Murari (UCS). O irmão marista 
morreu em 2007.

recorte e guarde: datas do tOEfL
O ExamE de proficiência de Língua Inglesa TOEfL será aplicado 
pela faculdade de Letras em cinco datas até o final de 2011 
na modalidade Internet-based test: 11 e 19/11 e 2, 9 e 17/12. 
Todas as provas ocorrem às 10h no Laboratório de Línguas,  
5º andar do prédio 8. Inscrições: http://www.ets.org.
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Como conservar a bateria

Homenagens ao 
Ir. Elvo Clemente

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

O tEmPO de utilização da bateria de no-
tebooks pode aumentar se forem observados 
alguns pontos. Quanto mais utilidades o dispo-
sitivo possuir, mais rapidamente a carga se es-
gota. Uma dica é fechar os programas que você 
não está utilizando. Desative recursos como 
Bluetooth e Wi-fi. Assistir a DVDs consome a 

carga na metade do tempo. Notebooks moder-
nos devem ser utilizados conectados à tomada. 
Em geral, as baterias duram cerca de 600 a 800 
ciclos de carga. Se você não liga o seu equipa-
mento frequentemente, assegure-se de com-
pletar pelo menos um ciclo de carga por mês. 
Não se esqueça de programar para desligar o 

monitor depois de alguns minutos sem ativida-
de. Ao substituir a bateria ou o equipamento, 
não os descarte no meio ambiente. No www.
portoalegre.rs.gov.br/dmlu, há endereço 
de postos de recolhimento. Uma dica é 
doar os notebooks. Informações: Centro 
de Pastoral e Solidariedade (3320-3576).

Direito dos Animais
EstãO aBErtas as inscrições para o ci-
clo de palestras Direito dos animais: teoria 
e prática que ocorre nos dias 10, 17 e 24/11. 
A programação traz palestras sobre temas 
como proteção da fauna, ativismo ambiental 
e direito penal, além de cine-debate. Entre os 
ministrantes estão professores da PUCRS, 
representantes do Ministério Público do RS 
e da Fundação Gaia. Os encontros são das 
17h30min às 22h30min, na sala 307 do pré-
dio 11. Informações e inscrições: 3320-3680.

Internacionalização
nO dia 7/11, às 17h30min, a Pró-Reitoria 
de Graduação promove o Evento de Interna-
cionalização. Alunos de outros países que es-
tudam na PUCRS apresentarão sua cultura, 
hábitos e vida social. O objetivo é integrar os 
intercambistas e chamar a atenção dos brasi-
leiros para as oportunidades em universidades 
do exterior. Local: auditório do prédio 9. O 
evento tem o apoio da Assessoria para Assun-
tos Internacionais e Interinstitucionais, Fa-
culdade de Comunicação Social e PET Letras.

Eventos do Direito
nO dia 7/11, às 19h30min, a ministra do 
Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia An-
tunes Rocha faz conferência sobre Direitos Po-
líticos e Cidadania. Local: teatro do prédio 40. 
Inscrições na secretaria do 8º andar do prédio 
11. Nos dias 10 e 11/11, a Faculdade de Direito 
traz o especialista em Direito Processual Penal 
do Brasil, Fernando Tourinho Filho. Após 15 
anos sem visitar o RS, participa do 11º Con-
gresso Transdisciplinar de Estudos Criminais. 
Os encontros ocorrem no teatro do prédio 40 e 
homenageiam o professor Vilmar Fontes, pela 
sua contribuição ao ensino jurídico em 34 anos 
na PUCRS. Inscrições: Proex (prédio 40, sala 
201). Informações: 3320-3680.
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até 15/11, a Editora Universitária da  
PUCRS (Edipucrs) estará presente na 57ª fei-
ra do Livro da Capital com lançamentos nas 
áreas de Educação, Direito, Comunicação, 
Geriatria, História, Medicina e Ciências Ae-
ronáuticas, entre outras. Todas as obras da 
Editora estão com descontos de 30% e são 
encontradas na banca número 21, na Praça 
da Alfândega. O atendimento ao cliente é 
facilitado com a utilização de tablets.

Durante o evento serão autografadas 25 
obras no Pavilhão Central de Autógrafos e 
no Memorial do Rio Grande do Sul. O fun-
cionamento na Alfândega é das 12h30min 
às 21h e, no Cais do Porto, na área Infantil 
e Juvenil, é das 9h30min às 20h. Outras in-
formações sobre a Editora e a feira estão 
disponíveis pelo Twitter, em twitter.com/
EDIPUCRS. As mesmas promoções são ofe-
recidas na Livraria Edipucrs, no prédio 41 
do Campus. Confira, a seguir, alguns dos 
destaques nas sessões de autógrafos até 
o dia 10/11.

Edipucrs na 
Feira do Livro

a EdiPucrs participa até o 
dia 4/11 do 1º Encontro Inter-
nacional de Editoras Maristas, 
em São Paulo, que tem como 
tema Missão marista: desafios 
e perspectivas internacionais 
no segmento editorial. O obje-
tivo é favorecer a integração, a 
sinergia e a cooperação entre as 
editoras maristas para o fortale-
cimento da missão institucional 
no segmento editorial. O evento 
é promovido pelo Secretariado 
de Missão com a colaboração da 
Editora FTD e apoio da União 
Marista do Brasil.

O Pró-reitOr de Pesqui-
sa e Pós-Graduação, JOrGE 
audY, foi eleito vice-presi-
dente da Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec), em assembleia geral realizada durante 
o 21º Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, na  
PUCRS. O mandato corresponde ao biênio 2012-2013. Francilene Garcia, da Fun-
dação Parque Tecnológico da Paraíba, será a nova presidente.

O sEGundO lugar do 
53º Prêmio Jabuti, na cate-
goria Educação, foi para o 
capítulo Experiência multi 
e interdisciplinar do pro-
grama de pós-graduação 
em Gerontologia Biomé-
dica da PUCRS, publicado 
no livro Interdisciplinari-
dade em ciência, tecnolo-
gia e inovação, da Editora 
Manole. A autoria do capí-

tulo é dos professores irÊniO GOmEs, 
carLa scHWanKE, dEnisE macHa-
dO, GEraLdO dE carLi e rOdOLfO  
scHnEidEr. Realizado pela Câmara 
Brasileira do Livro, o Jabuti é o mais 
tradicional prêmio de literatura do País.
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O PrOfEssOr da Faculdade de Odon-
tologia dEnis dOcKHOrn participou, em 
outubro, pelo Projeto Rondon, de uma via-
gem precursora ao município de Ribamar 
Fiquene (foto), no Maranhão, que receberá a 
equipe da Universidade, em janeiro de 2012. 
Dockhorn visitou o prefeito e autoridades 
locais para ajustar a proposta de trabalho à 
realidade e às necessidades do município. O 
trabalho dos alunos e professores da PUCRS 
contará com apoio do 50º Batalhão de In-
fantaria de Selva, localizado em Imperatriz.

Quarta-feira, 2/11
17h30min: Quando a 
música entra em cena
Local: Praça de 
Autógrafos
autora: Bruna 
Repetto

terça-feira, 8/11
18h30min: E todavia 
se move (E pur si 
muove)
Local: Praça de 
Autógrafos
autora: Margarete 
Hülsendeger

quarta-feira, 9/11
14h30min: Física no 
ensino médio 
Local: Praça de 
Autógrafos
autor: João Bernardes 
da Rocha filho (org.)

15h30min: Introdução ao 
pensamento de Martin 
Heidegger 
Local: Praça de Autógrafos
autor: Ernildo Stein

18h30min: Alfabetização e 
cognição
Local: Praça de Autógrafos
autores: Albino Trevisan, Vera Wannmacher Pereira 
e Juan José Mouriño Mosquera (orgs.)

Quinta-feira, 10/11
15h30min: Abordagens atuais 
em segurança púbica 
Local: Praça de Autógrafos
autor: Rodolfo Herberto 
Schneider (org.)

16h30min: A nutrição e as 
doenças geriátricas 
Local: Praça de Autógrafos
autor: Newton Luiz Terra e outros (orgs.)

18h30min: Tem filhos? 
Prepare-se para eles
Local: Praça de Autógrafos
autor: Alexandre Holmer fiore

18h30min: Saúde da criança
Local: Praça de Autógrafos
autor: João Carlos Batista 
Santana e outros (orgs.)

20h: Atualizações em Geriatria e 
Gerontologia III: nutrição e envelhecimento
Local: Memorial
autora: Carla H. A. Schwanke e outros (orgs.)
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dia 7 4 segunda-feira
4seminário economia às 5 e ½. 
Ministrante: César Tejada (UFPel). 
Tema: Determinantes dos gastos 
pessoais com saúde: uma aná-
lise de dados em painel da coor-
te de 2004 de Pelotas/RS. Local: 
prédio 50, auditório do 9º andar. 
Horário: 17h30min. Informações:  
3320-3688. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Economia.

dia 8 4 terça-feira

47º Colóquio Perspectivas em 
Epistemologia contemporâ-
nea. Até 9/11. Horário: 8h15min às 
11h30min. Local: prédio 50, audi-
tório do 9º andar. Entrada franca. 
Solicita-se a doação de 1 kg de alimento não 
perecível. Entregar na sala 608 do prédio 
5. Informações: 3320-3554. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

4reunião das comissões internas 
de gestão de energia (Ciges). Horário: 
14h30min às 16h. Local: prédio 7, sala 305. 
Aberta a toda a comunidade universitária. 
Reunião semestral para integrar partici-
pantes das Ciges, apresentar novidades 
do Projeto USE, avaliar as últimas ações e 
engajar a comunidade para o combate ao 
desperdício de energia.

4curso de Extensão em iniciação à 
modalidade Olímpica Hóquei sobre 
grama. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 9/11. Promoção: Faculdade de Edu-
cação Física e Ciências do Desporto.  

41º seminário internacional de aquisição da Linguagem. Último dia de inscrições pelo 
www.pucrs.br/eventos/sial. Após, somente na Pró-Reitoria de Extensão – prédio 40, sala 201. 
Data: 16 a 18/11. Local: prédio 9, auditório. Promoção: Faculdade de Letras.

4Encontro de Networking. Evento com profissionais de recursos humanos de empresas de 
diferentes segmentos, com objetivo de aproximar os alunos do mundo do trabalho. Horário: 
18h30min às 20h30min. Local: sala anexa do prédio 50. Informações e inscrições: 3205-3141. 
Promoção: Escritório de Carreiras.
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Uma lágrima pelos mortos 
evapora-se. Uma flor sobre o 
túmulo murcha. Uma oração  
pelas almas é acolhida por Deus.
(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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redação: Ana Paula Acauan, Bianca Garrido, Magda Achutti, 
Mariana Vicili, Sandra Modena e Vanessa Mello • revisão: An-
tônio Dalpicol • fotógrafos: Bruno Todeschini e Gilson Oliveira 
• Publicação on-line: Rodrigo Ojeda • Estagiárias: Bruna Souza, 
Júlia Merker e Natacha Gomes • Projeto gráfico: PenseDesign 
• impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notí-
cias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

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

dia 2 4 Quarta-feira
4feriado Municipal – Finados.

dia 3 4 Quinta-feira
4Palestra Educação Matemática na Fin-
lândia e simetrias na análise. Ministrante: 
professor Ville Pekka Turunen (Instituto de 
Matemática da Aalto University/Finlândia). 
Horário: 16h30min. Local: prédio 10, auditório. 
Informações: 3320-3650. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 
Matemática.

4curso de Extensão Workshop sobre Lean 
Manufacturing. Último dia de inscrições. Iní-
cio das aulas: 9/11. Promoção: Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e Economia.  

4curso de Extensão comunicação Em-
presarial para Pequenas e médias Empre-
sas. Último dia de inscrições. Início das aulas: 
9/11. Promoção: Faculdade de Comunicação 
Social.  

4Vestibular de Verão 2012. Inscrições aber-
tas até 23/11. O procedimento pode ser feito no 
site www.pucrs.br/vestibular ou na Central de 
Atendimento ao Aluno (prédio 15, térreo). As 
provas do concurso serão realizadas nos dias 3 
e 4/12, das 16h às 20h. Informações: 3320-3557.

dia 5 4 sÁBadO
4Workshop: Ecologia e Serviço Social. Ho-
rário: 9h às 10h30min. Local: prédio 15, arena. A 
entrada é franca e o acesso limitado conforme a 
capacidade da arena. Público-alvo: comunidade 
em geral, estudantes de Serviço Social e áreas 
afins, supervisores de estágios e diplomados. 
Informações: 3320-3546. Promoção: Faculdade 
de Serviço Social.

418º Banca! aí vou eu! Simulação de banca 
examinadora de monografia aberta para alunos 
de todos os cursos. Horário: 9h. Local: prédio 
50, auditório do 9º andar. Promoção: Faculdade 
de Administração, Contabilidade e Economia.

42º Colóquio internacional Hobbes. Com 
o tema Natureza, história e política, o evento 
traz palestrantes internacionais. Promoção: 
PUCRS, em parceria com a UFRGS e a UFPel. 
Data: entre 9 e 11/11. Local: auditório térreo 
do prédio 5. O evento é gratuito e aberto para 
o público em geral. Inscrições no local. Infor-
mações: 3320-3554.

4Capacitação discente. Oficina: Por que 
nós amamos o plástico? Data: 9/11. Horário: 
17h45min. Local: prédio 50, 9º andar. Inscri-
ções: www.pucrs.br, link Capacitação Discen-
te, das Informações Acadêmico-Financeiras. 
Vagas limitadas. Promoção: Pró-Reitoria de 
Graduação e PET Química.

4Momento formandos. Homenagem 
da PUCRS aos alunos que encerram o cur-
so de graduação. Data: 10/11. Horário: 20h. 
Local: Centro de Eventos. Confirmar presen-
ça informando nome e curso para o e-mail  
diplomadospucrs@pucrs.br. Informações: 
3320-3500 ou www.pucrs.br/diplomados. 
Promoção: Programa Diplomados.

411º seminário internacional da comu-
nicação. Data: 16 a 18/11. Tema: Mídias loca-
tivas e Transmídias: de que meios estamos fa-
lando? Haverá conferencistas do Canadá, EUA, 
França e Brasil. Inscrições: Pró-Reitoria de 
Extensão – prédio 40, sala 201. Informações: 
3320-3658 ou www.pucrs.br/famecos/pos/
seminariointernacional. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação Social.

44º encontro Científico de fisioterapia. 
Data 18 e 19/11. Horário: Sexta-feira, das 18h 
às 21h30min, e sábado, das 8h às 12h15min. 
Local: Centro de Reabilitação, prédio 84. Infor-
mações e inscrições: Pró-Reitoria de Extensão, 
prédio 40, sala 201. Promotora: Faculdade de 
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia e Hos-
pital São Lucas.


