
A montAgem da árvore de Natal da PUCRS ocorre 
no dia 7/12, às 16h, no Largo da Solidariedade. Às 17h, uma 
caminhada com o Quinteto de Cordas levará até o Centro de 
Eventos (Cepuc), onde estará o Mundo da Criança PUCRS, com 
atividades de educação física, educação, matemática, música, 
brincadeiras e a presença do Papai Noel para os filhos de téc-
nicos e professores. Às 19h, a Orquestra Filarmônica e o Coral 
executam o Concerto de Abertura do Natal, entre os prédios 
41 e 11, com regência do maestro Marcio Buzatto e os solistas 
Adriana de Almeida e Pedro Spohr. A programação segue nos 
dias 8, 9 e 16/12 com a Jornada em Preparação ao Natal na 
Igreja Cristo Mestre, entrega de presentes aos técnicos admi-
nistrativos e professores e Gre-Nal Solidário, entre outras ati-
vidades. Informações: 3320-3708.

o LAbeLo – Laboratórios 
Especializados em Eletroele-
trônica da PUCRS recebeu o 
1º Prêmio Nacional de Acre-
ditação do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro) em 2/12, 
no Rio de Janeiro. O projeto 

Proposição de melhoria na de-
claração do escopo de serviços 
para laboratórios de ensaios 
acreditados à Cgcre (Coorde-
nação Geral de Acreditação do 
Inmetro) venceu na categoria 
Organismo de Avaliação da 
Conformidade. O Labelo tem 

45 anos, há 20 é acreditado 
pelo Inmetro para a realiza-
ção de calibração e ensaios e 
é o único do Brasil acreditado 
para desenvolver ensaios em 
equipamentos odonto-médico-
-hospitalares. Saiba mais no 
site www.labelo.com.br.

A PUCRS e o Museu de Ciências e 
Tecnologia (MCT) venceram o prêmio 
Top Of Mind – As marcas de Porto 
Alegre, promovido pela revista Ama-
nhã, nas categorias Universidade 
Privada e Museu. O diretor do MCT, 
Emilio Jeckel Neto, e o Pró-Reitor de 

Extensão, João Dornelles, represen-
tam a Instituição na cerimônia do 
dia 7/12, às 19h30min, no Teatro 
do CIEE. A premiação foi criada em 
1991 e traz uma pesquisa de lem-
brança espontânea de marcas no 
mercado gaúcho.

Preparação ao natal

AS LiStAS dos candidatos classificados e de espera do Vestibular de 
Verão 2012 da PUCRS serão divulgadas no dia 8/12 pelo e-mail infor-
mado na inscrição, pelo site www.pucrs.br/vestibular e, no dia 9/12, pela 
imprensa. Informações no Núcleo de Ingresso: 3320-3557. O primeiro 
colocado de cada curso terá direito à Bolsa Mérito – bolsa integral de 
estudos válida para todo o período da graduação. Informações: www.
pucrs.br/bolsamerito. O Vestibular de Verão 2012 teve 9.766 inscritos 
para 3.578 vagas. O curso mais concorrido foi Medicina, com um au-
mento de 28% na procura em relação ao concurso anterior, totalizando 
37,35 candidatos por vaga. Em seguida estão Engenharia Civil (7,56), 
Arquitetura e Urbanismo (6,26), Odontologia (5,31) e Comunicação So-
cial – Jornalismo/Manhã (4,25).

Divulgada lista de  
aprovados no vestibular

Labelo é premiado pelo Inmetro

PUCRS e Museu 
são Top of Mind

4 ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO INTERNA  
DA PONTIfíCIA UNIVERSIDADE 
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no diA 9/12 duas unidades acadêmicas da 
PUCRS empossam seus novos diretores, às 
11h, no Salão Nobre da Reitoria. O professor 
Fernando Luis Dotti assume a direção da Fa-
culdade de Informática, até então comandada 
por Avelino Zorzo. O professor Paulo Vinícius 
Sporleder de Souza substitui Jussara Azambu-
ja Loch no Instituto de Bioética. Os docentes 
que deixaram os cargos mantêm suas ativida-
des regulares na Universidade.

Aprenda a montar uma horta caseira    PÁginA 2
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Prêmio para  
projetos sustentáveis
PARA ReConheCeR os projetos nas 
áreas de empreendedorismo e sustentabi-
lidade do Brasil, que contribuem para o 
desenvolvimento da sociedade, o Institu-
to Superior de Administração e Economia 
promove o 5º Prêmio Ozires Silva de Em-
preendedorismo Sustentável. O prêmio 
nacional destaca os melhores projetos de 
estudantes e profissionais na área. As ins-
crições são gratuitas e devem ser realizadas 
até o dia 16/12 pelo site www.isaebrasil.
com.br/premio, onde o regulamento está 
disponível. Os vencedores serão conheci-
dos no dia 8/2/2012, com entrega de troféu 
e selo de certificação.

1º Tecnopuc Crossroads 
tem show semiacústico
no diA 9/12, o Parque Científico e Tec-
nológico da PUCRS recebe o 1º Tecnopuc 
Crossroads, com show semiacústico das 
bandas Blues 4 Band e Dellegados do 
Rock, compostas por funcionários da em-
presa de informática. O evento começa às 
18h no Portal Tecnopuc, prédio 99A, para 
promover a interação entre as empresas 
instaladas no Parque. No local serão arre-
cadadas doações (milho e ervilha em con-
serva, arroz, panetone, uvas passa preta 
e branca, leite condensado, farofa, pêsse-
go, figo, abacaxi e cereja em calda) para a 
ceia de Natal e Ano Novo de comunidades 
carentes. A próxima edição do Tecnopuc 
Crossroads está prevista para o primeiro 
trimestre de 2012.

2  4 PUCRS NOTíCIAS Nº 395  4 7 A 13 DE DEzEMBRO DE 2011

Horta caseira em 15 dias
PARA CULtivAR uma horta com tem-
peros, ervas e hortaliças, escolha bem o 
local, de preferência onde o sol ilumine de 
quatro a cinco horas por dia. Ao utilizar va-
sos, atente para a profundidade: há plantas 
que não se desenvolvem em vasos peque-
nos. Preste atenção à umidade da terra para 

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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Concerto de Natal no 
Parcão

oS ALUnoS da 
graduação que inte-
gram bandas agora 
têm uma oportu-
nidade de mostrar 
sua música para a 
comunidade. O concurso Palco PUCRS rece-
be inscrições de 15/12/2011 a 20/03/2012, 
na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
(Prac), sala 109 do prédio 1. Para participar, 
as bandas devem apresentar um DVD com 
um videoclipe próprio, de no máximo dez 
minutos, cópia do RG de todos os integrantes, 
comprovante de matrícula dos que estudam 

na PUCRS e ficha de ins-
crição, disponível no link 
http://migre.me/6hXeO. 
O vencedor ganha grava-
ção e edição de um video-
clipe, 40 horas em estúdio 

profissional com assessoria de produção, 
participa de um Concerto da Orquestra filar-
mônica da PUCRS e abre um show de banda 
reconhecida no cenário musical do RS, além 
de 100 camisetas com o logotipo da banda. 
O horário de funcionamento da Prac é de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h30min às 18h. Informações: 3320-3708.

Palco PUCRS recebe inscrições

o CoRAL e a Orquestra 
Filarmônica da PUCRS se apre-
sentam no dia 11/12, às 20h, 
no Parque Moinhos de Vento, 
ao lado do sambista Paulinho 
da Viola, durante o Concerto de 
Natal. A regência é do maes tro 
Márcio Buzatto e participam 
ainda a soprano Adriana de Al-
meida, o tenor Marcello Van-
nucci e o barítono Luis Gaeta, 
do Ballet Concerto. O evento é promovido pelo projeto Concertos Comunitários zaffari e tem 
entrada franca. No dia serão realizadas filmagens para o documentário Nossa Música: A His-
tória dos Concertos Comunitários, com direção de Pedro zimmermann.

Fonte: 
Projeto USE

saber quando deve ser realizada a rega. O 
vaso precisa ter furos para escoar a água. E, 
nos pratinhos, coloque areia para evitar a 
reprodução do mosquito da dengue. Plante 
no mesmo vaso, no máximo, duas espécies 
do mesmo porte para que uma não faça 
sombra à outra. Em 15 dias, a horta caseira 

começa a dar re-
sultados. Retire os 
insetos e as folhas 
doentes caso apareçam e, a cada quatro me-
ses, coloque adubo orgânico. Você também 
pode fazer compostagem com 
restos de orgânicos.
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Fonte: Mariana Vicili – Núcleo de Conteúdo 
e Relacionamento Digital da Ascom/PUCRS
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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.

SegUndo o Comitê Gestor da 
Internet no Brasil, 67% dos internau-
tas brasileiros acessam redes sociais, 
e esse número pode chegar a 100% até 
2014. Participar das redes pode ser útil 
e divertido, mas também apresenta 
algumas armadilhas, principalmente 
quando o usuário esquece que não há 
diferença entre a vida on-line e off-
-line. Tudo o que fazemos na internet, 
querendo ou não, em algum momento 
pode ser visto por amigos, familiares 
ou colegas de trabalho. Dependendo 
do conteúdo, pode haver constrangi-
mentos. Confira algumas dicas:

n Tenha bom senso;
n Tenha muito bom senso (sempre 

é bom lembrar!);
n Na dúvida, não publique;
n Revise antes de publicar;

Redes sociais: evitando problemas

RogÉRio XAvieR, 
gerente da Gerência de 
Tecnologia da Informa-
ção e Telecomunicação, 
é o ganhador do Prêmio 
CIO Destaque Sul 2011. 
Criado pelo IT4CIO e 
certificado pelo Insti-
tuto sem Fronteiras, é 
uma homenagem ao 
profissional reconheci-
do por outros executivos da área de TI como refe-
rência pelo trabalho e liderança que exerce. A doUtoRAndA KARen SZUPSZYnSKi, do 

Grupo de Pesquisa Avaliação e Atendimento em Psi-
coterapia Cognitiva, da Faculdade de Psicologia, co-
ordenado pela professora mARgAReth oLiveiRA 
retornou de doutorado sanduíche na Universidade de 
Maryland (EUA). Foi orientada pelo professor Carlo 
DiClemente, reconhecido pelas pesquisas e publica-
ções sobre o modelo transteórico de mudança de com-
portamento.

o FóRUm de Pró-Reitores de Pesquisa e 
Pós-Graduação indicou o Pró-Reitor de Pes-
quisa e Pós-Graduação da PUCRS, JoRge 
AUdY, para integrar o comitê gestor da Rede 
Rio-Grandense de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação como representante titular.

o dePARtAmento de 
Economia da Face, a Escola de 
Negócios da PUCRS, destacou-se 
na conquista dos prêmios conce-
didos pelo Conselho Regional de 
Economia. O professor e diretor 
do Instituto de Pesquisa e De-
senvolvimento – Idéia, CARLoS 
neLSon doS ReiS (foto), foi 
eleito o Economista do Ano. A 
recém-diplomada tACiAnA 
SAntoS de SoUZA venceu 
entre as monografias. CRiStiAno PonZoni ghiniS 
ganhou o 1º lugar em duas categorias: dissertação e artigo 
científicos, nesta última com o docente AdeLAR FoChe-
ZAtto. doUgLAS meSQUitA CARneiRo recebeu 
a 2ª menção honrosa nas monografias. Os prêmios serão 
entregues nesta quarta-feira, 7/12, às 20h, no Salão de 
Eventos do Hotel Plaza São Rafael.

o SeRviço de Cirur-
gia da Mão e Microci-
rurgia Reconstrutiva do 
Hospital São Lucas ga-
nhou prêmios nacional 
e internacional. Em Bue-
nos Aires, em outubro, 
conquistou a premiação 
de melhor trabalho no 
13º Congresso Sul-Ame-
ricano de Cirurgia da 
Mão com o estudo Re-
construção da extremi-
dade distal dos dedos, 
apresentado pelo profes-
sor JeFFeRSon bRAgA. 
Em Goiânia, em novem-
bro, foi agraciado com 
o prêmio Victor Espina, 
no Congresso Brasileiro 
de Cirurgia Plástica, com 
a pesquisa Troca pulpar, 
solução simples para 
um problema complexo, 
apresentada pelo médico 
residente FeLiPe PiReS.

n Não divulgue informações sigilo-
sas ou que possam comprometer o seu 
trabalho e a organização onde atua;

n  Você é responsável por suas 
ações. Ataques a pessoas, empresas 
ou outras instituições podem danificar 
sua imagem e trazer problemas;

n Ao passar adiante uma informa-
ção, tenha certeza de que é verdadei-
ra. Boatos se espalham rapidamente 
pela internet com abrangência cada 
vez maior;

n É divertido compartilhar fotos e 
vídeos pessoais, mas, mais uma vez, o 
bom senso é essencial. Você os mos-
traria a todos se não estivesse on-line?;

n O tempo voa quando estamos 
conectados e é muito fácil perder a 
concentração. Use as redes sociais, e 
a internet em geral, com moderação, 

para não prejudi-
car o andamento 
das suas ativida-
des;

n  Cuide para 
não exagerar na 
quantidade de ma-
terial que publica;

n Cada vez mais 
empresas utilizam 
as redes sociais na 
seleção de pessoal ou para checar informações. O que 
seus perfis nas redes sociais diriam sobre você? 

n Tome cuidado para não divulgar dados pesso-
ais, como telefone e local onde mora. Nunca se sabe 
quem pode utilizar essas informações e como. Em 
geral, as redes sociais permitem o envio de mensa-
gens privadas para passar esse tipo de informação a 
alguém conhe-
cido.
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Correção: Diferentemente do que foi publicado na edição anterior, o neurologista Jaderson Costa da Costa  
é diretor do Instituto do Cérebro do RS (InsCer-RS) e Iván Izquierdo também exerce a coordenadoria científica do InsCer-RS.

fOTO: ARqUIVO PESSOAL



4  4 PUCRS NOTíCIAS Nº 395  4 7 A 13 DE DEzEMBRO DE 2011

Dá-nos, Senhor, um coração semelhante 
ao de Maria e de José: simples,  
humilde e modesto para colhermos a 
tua palavra e engravidarmo-nos dela.
(Calendário Religioso  
Marista: 2011, p. 318)

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

diA 7 4 quarta-FEIra

4Sobremesa Musical. Apresentação do 
Coral da TotalIdade. Horário: 13h. Local: pré-
dio 9, saguão. Repertório com Músicas de Na-
tal. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

4Fórum de Integração Pro-Saúde/PEt-
-Saúde/residência Multiprofissional em 
Saúde. Último dia de inscrições pelo http:// 
forumdeintegracaopet.eventize.com.br. Data: 
8 e 9/12. Local: pré dio 50, auditório. Público-
-alvo: docentes e discentes da área da saúde, 
tutores, preceptores, bolsistas, controladores 
sociais e trabalhadores da Rede de Atenção 
Primária em saúde. Promoção: PET-Saúde.

4Ciclo de Palestras em toxicologia Clí-
nica e analítica. Último dia para inscrições. 
Tema: Doping Cognitivo. Data: 8/12. Horário: 
18h30min. Local: prédio 12, sala 142 – bloco 
C. Inscrições e informações: sala 201 do prédio 
40. Promoção: Instituto de Toxicologia.

4Gre-Nal de final de ano da associação 
dos Funcionários da PuCrS (aFPuCrS). 
Último dia de inscrições para associados da 
AFPUCRS. A partir de 8/12, começam as ins-
crições para funcionários da PUCRS. Data: 
16/12. Horário: 19h. Local: Estádio Universi-
tário. Informações: 3339.2320 – Ramal 4021. 
Promoção:  AFPUCRS.

4Palestras do Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Elétrica. Horário: 
14h30min. Local: prédio 30, bloco D, sala 202. 
Temas: Presentación del Laboratorio de Siste-
mas Embebidos de la Universidad de Buenos 
Aires e Total Ionizing Dose Effects on CMOS 
Integrated Circuits and Testing Procedures. 
Ministrantes: professores Ariel Lutenberg e 
José Lipovetzky. Informações: 3320-3540 ou 
engenharia.pg.eletrica@pucrs.br. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica.

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 Vanessa 
Mello • Redação: Ana Paula Acauan, Bianca Garrido, Magda 
Achutti, Mariana Vicili, Sandra Modena e Vanessa Mello • Re-
visão: Antônio Dalpicol • Fotógrafos: Bruno Todeschini e Gil-
son Oliveira • Publicação on-line: Rodrigo Ojeda • estagiárias: 
Jéssica Mello e Júlia Merker • Projeto gráfico: PenseDesign 
• Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notí-
cias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

4tOEFL – exame de 
proficiência de Língua 
Inglesa. Último exame do 
ano será dia 17/12. Prova 
aplicada na modalidade In-
ternet-based test. Horário: 
10h. Local: Laboratório de 
Línguas – prédio 8, 5º andar. 
A inscrição deve ser feita até 
sete dias antes do teste no 
site www.ets.org. Informa-
ções: 3320-3500 – Ramal 

4191. Promoção: Faculda-
de de Letras.

4Curso de Extensão 
Bailando nas Férias. Ins-
crições até 3/1. Início das 
aulas: 9/1. Horário das au-
las: segunda a quinta-feira. 
Turma A (Zouk) das 19h às 
20h30min. Turma B (Salsa): 
20h30min às 22h. Promo-
ção: Faculdade de Educação 
Físi ca e Ciências do Despor-
to.  

4Cursos de Extensão de 
Verão. Durante as férias de 
verão, serão oferecidos 21 
cursos nas áreas de Educa-
ção, Educação Física, Enge-
nharia, Informática, Psico-
logia, Língua e Literatura. 
Informações: www.pucrs.  
br/educacaocontinuada/ 
verao.  

4Especialização em Di-
reito tributário. Inscri-
ções até 2/3. Início das aulas: 
23/3. Aulas às sextas-feiras 
e sábados. O curso contará 
com palestras de Ives Gran-
da da Silva Martins, Ricardo 
Mariz de Oliveira, Marco Au-
rélio Greco, James Marins e 
Humberto Bergmann Ávila. 
Promoção: Faculdade de Di-
reito.  

diA 10 4 SÁbAdo

4Festival de Karaokê da Solidariedade. Ho-
rário: 14h às 18h. Local: prédio 40, auditório 202. 
Ingresso: 1kg de alimento não perecível. Aberto à co-
munidade universitária. Informações: 3320-3583. 
Promoção: Instituto de Cultura Japonesa.

diA 11 4 domingo

4Seminário de Capacitação Docente. Último 
dia de inscrições. Tema: Capacitação Profissional 
na Sociedade em Permanente Transformação: 
desafios para a prática docente. Data: 14 e 15/12. 
Informações e inscrições: www.pucrs.br/eventos/
capacitacao. Promoção: Pró-Reitoria de Gradua-
ção (Prograd).

diA 12 4 SEGuNDa-FEIra

4Fórum de Interdisciplinaridade. Tema: O 
Instituto do Cérebro (InsCer) e a Interdisciplina-
ridade. Ministrante: professor Jaderson Costa da 
Costa (Diretor do InsCer-RS). Horário: 17h30min 
às 19h. Local: prédio 40, auditório térreo. Inscrições e in-
formações: pesquisa.interdisciplinar@pucrs.br. Promoção: 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

420 anos dos Grupos PEt na PuCrS. Até 13/12. 
Local: prédio 11, auditório do 9º andar. Horário: Dia 12 
– 17h. Dia 13 – 10h às 17h30min. Público-alvo: docentes 
e discentes dos cursos de Informática, Biologia, Letras, 
Psicologia e Química, ex-bolsistas do PET e membros do 
Comitê Local de Assessoramento. Promoção: Prograd.

DIa 13 4 tErça-FEIra

4Bom Dia tecnopuc. Último dia de inscrições pelo  
tecnopuc.eventos@pucrs.br. Ministrantes: Instituto El-
dorado e Instituto Idéia. Horário: 8h às 9h30min. Local: 
prédio 99A, sala 204. Informações: 3353-8013. Promoção: 
Tecnopuc e Incubadora Raiar.

4Encontro com a administração Superior. Horário: 
18h30min. Local: prédio 40, teatro. Na ocasião, o Reitor 
Joaquim Clotet e outros membros da administração supe-
rior falarão aos professores e técnicos administrativos da 
Universidade sobre as principais realizações da PUCRS em 
2011 e a projeção do cenário para 2012.

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.


