
Geriatria promove simpósio internacional

Novas regras para 
a representação 
estudantil

Telebras ingressa  
no Tecnopuc
Em 2012 a Telebras instalará no Tecnopuc um 
laboratório de referência para teste, desenvolvi-
mento e validação de projetos de comunicação 
wireless e de infraestrutura de rede, voltados ao 
Plano Nacional de Banda Larga. As operações vão 
envolver os pesquisadores do Centro de Pesquisa 
em Tecnologia Wireless, da Faculdade de Enge-
nharia, bolsistas de graduação e pós-graduação e 
empresas de telecomunicações. A estatal ocupará 
área no 3º andar do Portal Tecnopuc, com espaço 
administrativo e de desenvolvimento de projetos, 
além do laboratório em que será implantada a 
Rede de Referência da Telebras. A parceria apro-
xima a Universidade da indústria e da sociedade 
e representa a transferência de tecnologia efetiva 
no setor de telecomunicações.

O INsTITuTO de Geriatria e Gerontologia (IGG) promove entre os dias 24 e 26/11 
o 13º Simpósio Internacional, o 1º Encontro Científico dos Alunos, o 1º Encontro do Pro-
grama de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica e o 1º Encontro dos Residentes. O 
evento ocorre no auditório do prédio 11 e traz especialistas da área para palestras, con-
ferências e mesas redondas. Entre os convidados estão uma pesquisadora da Holanda 
e médicos ex-alunos da PUCRS da Costa Rica, Honduras e Colômbia. Inscrições até o dia 
ou no http://migre.me/6bxAn. Informações: 3336-8153. PEla rEsOluçãO nº 9/2011, o Conselho 

Universitário alterou o Artigo 70 do Estatuto da 
PUCRS em dois novos parágrafos. O Artigo, no 
qual fica expresso que “os alunos são represen-
tados, perante a Administração Superior, pelo 
Diretório Central dos Estudantes e, perante as 
Faculdades, por Centros ou Diretórios Acadêmi-
cos”, agora também define que “a legitimidade 
da representação estudantil é conferida median-
te processo eleitoral que atenda aos requisitos 
democráticos da publicidade, coordenação im-
parcial de comissão eleitoral, participação efetiva 
dos discentes e anterioridade mínima de 30 dias, 
em relação à data das eleições, do edital ou do 
instrumento convocatório que fixe o calendário 
e o regimento eleitoral”. Outro novo parágrafo, 
diz ainda que este edital deve ser divulgado com 
antecedência mínima de 30 dias da data das elei-
ções, no site oficial da Universidade e afixado em 
espaço próprio na PUCRS, para conhecimento da 
comunidade universitária.

Aplicações de 
PET reciclado  
PÁGINa 2

PUCRS é a melhor 
instituição privada do Sul

O mINIsTérIO da 
Educação divulgou o Índi-
ce Geral de Cursos (IGC), 
que analisa a qualidade 
das Instituições de Ensi-
no Superior do Brasil. A 

PUCRS é a Universidade 
privada com melhor ava-
liação nos cursos de gra-
duação, mestrado e dou-
torado na região Sul. No 
cenário nacional, está em 

3º lugar, atrás da PUC-Rio 
e da PUCSP. Atingiu o con-
ceito 4 (com IGC contínuo 
3.6549), numa escala de 
1 a 5. Os cursos da área 
da saúde tiveram cresci-

mento de 29% no Exame 
Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade) 
na comparação de 2010 
com 2007. Serviço Social 
obteve o conceito 5 tan-

to no Enade e no Concei-
to Preliminar de Curso 
(CPC), sendo o segundo 
melhor do País, levando 
em conta as instituições 
privadas e as públicas.

Revista e portal 
conquistam prêmios

a rEvIsTa PUCRS Informação, 
editada pela Assessoria de Comu-
nicação Social, e o portal Eu sou 
Famecos, da Faculdade de Comu-
nicação Social, conquistaram o se-
gundo lugar no 9º Prêmio Destaque 
em Comunicação, concedido pelo Si-
nepe/RS, respectivamente, nas cate-
gorias mídia impressa e mídia digital. 
A PUCRS ainda está concorrendo nas 
categorias Gestão Pedagógica (Ensino 
Superior), com o Torneio Empreendedor, e Gestão de Comu-
nicação e Relacionamento, com a Feira das Profissões. A entrega 
das premiações e o anúncio de todos os vencedores ocorrem no dia 6/12, às 20h, 
no teatro do prédio 40. Depois haverá jantar comemorativo no restaurante Panorama.

4 ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO INTERNA  
DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

 CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
4 ASSESSORIA DE COmUNICAÇÃO SOCIAL
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Os dEPENdENTEs legais (cônjuge, 
companheiro e enteado) de técnicos ad-
ministrativos e professores têm até o dia 
28/11 para solicitar a renovação do des-
conto nas mensalidades de graduação con-
forme a Política de Incentivo à Educação. O 
pedido deve ser encaminhado na Gerência 
de Recursos Humanos (GRH), prédio 1, sala 
101. Depois dessa data, quem não tiver 

apresentado a solicitação terá seu descon-
to cancelado a partir de janeiro de 2012. Já 
os funcionários e dependentes que forem 
aprovados no vestibular de verão da PUCRS, 
após confirmação do resultado, também 
podem entrar com o pedido de desconto. 
Para isso, é preciso preencher o formulário 
disponível na recepção ou no Portal da GRH 
(portal.pucrs.br). Informações: 3353-4184.

Primeira-dama debate 
direito dos animais
O úlTImO encon-
tro do ciclo de palestras 
Direito dos animais: teo
ria e prática ocorre no 
dia 24/11 na sala 307 
do prédio 11. Os temas 
abordados serão ativis-
mo ambiental, preserva-
ção e proteção da vida e 
o papel do direito penal 
e tarefa estatal de prote-
ção da fauna. Promovidos 
pela Faculdade de Direi-
to, os debates iniciam às 
17h30min e contam com a presença do diretor executivo do Instituto Justiça Ambiental, Cris-
tiano Pacheco, e da primeira-dama de Porto Alegre, Regina becker, voluntária responsável 
pela Secretaria Especial dos Direitos Animais (Seda). Informações e inscrições: 3320-3680.
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Transformação 
das garrafas PET

Renovação do Desconto

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

QuE as garrafas PET devem ser recicladas, nós sabemos. O que 
desconhecemos é onde vai parar esse material. Alguns dos objetos 
resultantes: cabides, edredons, travesseiros, camisetas, tapetes, 
caixas d’água, torneiras, piscinas, telhas, réguas e relógios. Os re-
vestimentos de carpete dos carros nacionais são produzidos com 
PET reciclado e os bichos de pelúcia também contêm esse mate-
rial. Nos estádios de futebol, está presente em bolas, chuteiras e 

Transferência  
de conhecimento
A PRó-ReiToRiA de Pesquisa e Pós-
-Graduação, por meio da Coordenadoria de 
Inovação, está realizando um diagnóstico da 
transferência de conhecimento na Universi-
dade. Todos os professores e pesquisadores 
podem responder, até o dia 30/11, a um 
questionário eletrônico, enviado por e-mail, 
abordando questões sobre como transferem 
conhecimento e interagem com organiza-
ções privadas, públicas e do terceiro setor 
e como essas interações são percebidas na 
PUCRS. O objetivo é ter um diagnóstico das 
formas de transferência de conhecimento 
que melhore a compreensão sobre a inte-
ração entre universidade e sociedade. O re-
sultado vai auxiliar a formulação de políticas 
de suporte.

Qualidade na  
educação superior
a PuCrs recebe nos dias 5 e 6/12 o 10º 
Seminário Internacional Qualidade na Edu-
cação Superior: grupos investigativos inter-
nacionais em diálogo. O evento ocorre no 
auditório do prédio 32 e traz conferências 
com pesquisadores nacionais e internacio-
nais das Universidades de Lisboa e do Porto 
(Portugal), Universidade do Texas (EUA), 
Universidade da República do Uruguai, 
Universidade de Buenos Aires (Argentina) 
e Universidade Autônoma do Estado do 
México. O encontro é organizado pela Rede 
Sulbrasileira de Investigadores de Educação 
Superior e tem coordenação da professora 
Marília Morosini, coordenadora do Progra-
ma de Pós-Graduação da Faculdade de Edu-
cação. Inscrições: http://www.pucrs.br/
faced/pos/ries/. Informações: 3320-3620.
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Fonte:  
Projeto USE

bancos, no uniforme dos jogadores 
e até nas redes das goleiras. O gra-
mado tem sistemas para drenagem 
da água da chuva que utiliza uma 
manta feita através do processo 
de reciclagem do plástico. Existem 
empresas que transformam gar-
rafas em brinquedos, ajudando o 
meio ambiente e conscientizando 
crianças e pais. Também podem 
ser feitos objetos decorativos, bi-
juterias, porta-lápis, 
cadeiras e pufes.

FOtO: COlIn hUGhES/StOCk.XChnG



ExIsTEm alGumas verdades 
da alimentação que as pessoas enten-
dem como mito. Confira duas delas:
n Comer rápido demais en-

gorda. Uma pesquisa sobre hábi-
tos alimentares da Universidade de 
Osaka, no Japão, chegou à conclusão 
de que a velocidade com que se ali-
menta pode ser tão importante quan-
to o que está no prato. Quanto mais 
rápido se come, a tendência é ingerir 
maior quantidade de comida.
n É possível comer de forma 

saudável em fast foods. Esse tipo 
de comida pode não ser prejudicial 
se a pessoa escolher grelhados, sala-
das e outros alimentos saudáveis que 
geralmente esses locais oferecem. O 
importante é não exagerar.

Verdades da Alimentação

EdEmar dE Paula, gerente da In-
cubadora Raiar, é o novo coordenador 
para o Brasil da Rede de Incubadoras 
de Empresas do Cone do Sul (Repa-
bi). Cinco incubadoras brasileiras fa-
zem parte da Rede e, anualmente, um 
novo coordenador é escolhido em cada 
país pertencente à Repabi, sendo eles: 
brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 
Edemar sucede Antonio machado, do 
Parque Tecnológico Itaipu. O coordena-
dor geral da Repabi é o argentino Juan 
Pablo Bustos, da Incubadora UNCuyo.

O PrOFEssOr EdEr HENrIQsON, 
da Faculdade de Ciências Aeronáuticas e co-
ordenador do Setor de Cursos Lato Sensu da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, re-
cebeu, em Brasília, a medalha mérito Sipaer de 
bronze, concedida pelo Centro de Investigação 
e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Co-
mando da Aeronáutica/ministério da Defesa. 
A premiação é oferecida a profissionais cre-
denciados pelo Sistema de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) do 
Brasil, que atuem há mais de dez anos no sis-
tema e que tenham tido atuação de destaque.

Os aluNOs alExaNdrE sEKI, ra-
FaEl HOCEvar e rOGEr GraNada, 
do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Computação, da Faculdade de Informática, 
orientados pela professora mIlENE sIlvEI-
ra, conquistaram o 3º lugar na Competição 
de Avaliação de Sistemas Interativos, catego-
ria Pós-Graduação, realizada durante o 10º 
Simpósio de Fatores Humanos em Sistemas 
Computacionais e 5ª Conferência latino-Ame-
ricana de Interação Humano-Computador. 
Durante o evento, milene foi reeleita coor-
denadora do Comitê Gestor da Comissão Es-
pecial de Interação Humano-Computador da 
Sociedade Brasileira de Computação.
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O 5º Torneio Empreendedor da PUCRS premiou alunos. O 1º lugar na categoria Em-
presarial ficou com raFaEl rECK (na foto à esquerda, com o diretor da Face, Sérgio 
Gusmão), do curso de Administração de Empresas, que desenvolveu um software para 
calibragem de equipamentos médicos. O projeto pré-incubado na Raiar, Epora – Impres-
soras 3D, ficou com o 2º lugar. na categoria Empreendedorismo Social, venceu o projeto 
Desmitificando o orçamento público para a prática da cidadania, dos alunos (foto à direita) 
BETTINa d’alEssaNdrO (Ciências Econômicas), maurICIO da FONsECa 
(Administração de Empresas), FElIPE WEBEr (Pós-Graduação em Planejamento do 
Trabalho Social) e KIzzy vECCHIO da COsTa (Pós-Graduação em Planejamento 
do Trabalho Social).
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Fonte:  
Rochele de Quadros 
Rodrigues, professora da 
Faculdade de Enfermagem, 
Nutrição e Fisioterapia

Outras verdades, entendidas assim pelo senso 
comum são:
n A combinação arroz-feijão é uma ali-

mentação completa. A proporção de uma parte 
da leguminosa para duas partes do cereal é uma fonte 
completa de proteína, pois os aminoácidos que fal-
tam em um são encontrados no outro. O arroz, assim 
como outros cereais, contém cerca de 70% de carboi-
dratos complexos e o feijão, de 6% a 11% de proteína. 
E ainda é rico 
em carboidra-
tos complexos, 
fibra alimen-
tar, vitaminas 
do complexo 
B, ferro, cálcio 
e tem baixa 
quantidade de 
gordura.

n Café tira o sono. Rico em ca-
feína, pode prejudicar o sono. Mas 
algumas pessoas são menos sensí-
veis à cafeína, não percebendo esses 
efeitos. Em excesso, pode ocasionar 
alguns sintomas como irritabilidade, 
agitação, ansiedade, dor de cabeça e 
insônia.
n Canja de galinha faz bem 

para combater resfriados e gri-
pes. É um prato saudável e nutritivo, 
rico em proteínas, vitaminas, sais mi-
nerais e carboidratos e ajuda na re-
posição de líquidos. Um aminoácido, 
chamado cisteína, presente na carne 
de frango, as-
sociado ao ca-
lor do prato, 
traz muitos 
benefícios.
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dIa 25 4 sexTA-feiRA
4filosofia e Teoria evolutiva. Tema: 
Espaço lógico evolutivo, com o professor 
Eduardo Luft e Teoria evolutiva moder-
na: história, conteúdo e implicações, com 
o doutorando Victor Ximenes Marques. 
Horário: 14h. Local: prédio 5, sala 501. 
Informações: 3320-3554 ou filosofia-
-pg@pucrs.br. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia.

4Curso de extensão Gerenciamen-
to de Aquisições em Projetos. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 1º/12. 
Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.  

dIa 28 4 seGundA-feiRA
48ª semana Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em filosofia. 
Até 1º/12. Tema: Ética e filosofia política. O evento traz conferências, palestras, 
sessão comentada do filme The Servant (1963) e lançamento de nova edição da 
revista Intuitio e do livro Kafka, a justiça, o veredicto e a colônia penal, do pro-
fessor Ricardo Timm de Souza. Horário: 9h. Local: prédio 5, auditório. Informa-
ções: 3320-3554. Promoção: PPG em Filosofia.

4encontro Científico. Tema: Ética – de lugar-comum à categoria 
radical do pensamento. Ministrante: professor Ricardo Timm de Sou-
za. Horário: 10h. Local: prédio 11, auditório do 9º andar. Informações:  
3320-3633. Promoção: Pós-Graduação em Psicologia. 

4Cine Comentado. Filme: Um lugar qualquer. Horário: 14h15min. 
Local: prédio 40, sala 202. Público: pessoas a partir de 50 anos. Informa-
ções: 3353-4114. Promoção: Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas 
Sociais da Faculdade de Serviço Social e Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social.

4seminário Teoria, Intervenção e Pesquisa em Diferentes 
Contextos da Psicologia. Ministrantes: professores Ricardo Wainer, 
Gisele Monza, Mônica Macedo e Marta Cemin. Horário: 19h30min. 
Local: prédio 40, teatro. Informações: 3320-3563. Promoção: Facul-
dade de Psicologia.

dIa 29 4 TeRçA-feiRA
4Curso de extensão Básico em escalada, Rapel e Práticas de 
Mínimo impacto Ambiental. Último dia de inscrições. Início das au-
las: 3/12. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Des-
porto.  

4Curso de Extensão LAZEN PPGBCM-PuCRs Zebrafish Course. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 5/12. Promoção: Faculdade de 
Biociências.  

4Curso de extensão final Cut. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 5/12. Promoção: Faculdade de Comunicação Social.  
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Jesus partilhou a vida das pessoas 
comuns do seu tempo, cuja luta pela 
sobrevivência tornou-se a dele, assim 
como os desapontamentos e alegrias.
(Circular do superior-Geral dos 
irmãos Maristas, Vol. 31, nº 3)

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.

O boletim semanal PuCrs NOTÍCIas é editado pela Assesso-
ria de Comunicação Social da Universidade. Coordenadora da 
Assessoria: Ana luisa baseggio • editora executiva: magda 
Achutti • edição: Ana Paula Acauan, magda Achutti e vanes-
sa mello • redação: Ana Paula Acauan, Bianca Garrido, mag-
da Achutti, mariana vicili, Sandra modena e vanessa mello • 
Revisão: Antônio Dalpicol • fotógrafos: Bruno Todeschini e 
Gilson Oliveira • Publicação on-line: Rodrigo Ojeda • estagiá-
rias: bruna Souza e Júlia merker • 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 24 4 quinTA-feiRA
4Palestra Uma abordagem por desigualdades matriciais li-
neares para o problema de servovisão em robótica móvel. 
Ministrante: professor Daniel Coutinho (UFSC). Horário: 16h. Local: 
prédio 30, bloco B, sala 302. Informações: 3320-3540 ou engenharia.
pg.eletrica@pucrs.br. Promoção: Programa de Pós-Graduação em En-
genharia Elétrica.

42ª Jornada de Pesquisa sobre infância e família. Até 25/11. Me-
sas de debate e apresentação de pôsteres que abordam socialização de 
novas gerações, políticas de atendimento e de proteção, entre outros te-
mas. Local: prédio 5, auditório. Inscrições no local. Informações: www.
wix.com/2jornada/2011. Promoção: Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais. 

4Palestra sobre intercâmbio na indiana state university (euA). 
Ministrante: Leslie Barratt, professora de linguística da instituição 
norte-americana. Horário: 17h. Local: prédio 40, sala 212. Público-
-alvo: alunos de graduação e pós-graduação. Informações: 3320-4943 
e www.indstate.edu. Promoção: Assessoria para Assuntos Internacio-
nais e Interinstitucionais.

4Palestra Plano de Previdência Bradesco. Apresentação do  
PUCPREV. Horário: 17h. Local: prédio 40, auditório (sala 202). A palestra 
também ocorre dia 25/11, no mesmo horário. Informações: 3320-3519. 
Promoção: Pró-Reitoria de Administração e Finanças.

4datas do TOEFl 
– exame de pro-
ficiência de Lín-
gua inglesa. 2, 9 e 
17/12. Prova aplica-
da na modalidade 
Internet-based test. 
Horário: 10h. Local: 
Laboratório de Lín-
guas – prédio 8, 5º 
andar. A inscrição 
deve ser feita até 
sete dias antes do 
teste no site www.
ets.org. Informações:  
3320-3500 – Ramal 
4191. Promoção: Fa-
culdade de Letras.

dIa 23 4 quARTA-feiRA
4sobremesa Musical. Apresentação do Sexteto de Cordas Clás-
sico da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Horário: 13h. Local: 
prédio 9, saguão. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

4Palestra Câncer de Próstata – prevenção e trata-
mento. Horário: 13h30min. Local: anfiteatro Ir. José Otão, 
2º andar do Hospital São Lucas (HSL). Palestrante: Dr. Aloy-
sio Toledo. Promoção: Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – HSL.

4Palestra Sexualidade do Idoso. Ministrante: Cristiano Flôres. 
Horário: 15h. Local: sala 2 do Instituto de Geriatria e Gerontologia 
(IGG) – 3º andar do Hospital São Lucas. Inscrições e informações: 
3336-8153. Promoção: IGG.

4Vestibular de Verão 2012. Último dia de inscrições. O pro-
cedimento pode ser realizado no site www.pucrs.br/vestibular 
ou na Central de Atendimento ao Aluno, no térreo do prédio 
15. As provas serão em 3 e 4/12, das 16h às 20h. Informações: 
3320-3557.


