
Professores opinam 
sobre Avaliação  
de Disciplinas
De 20 a 30/12, os professores poderão opinar 
sobre a Avaliação de Disciplinas, realizada a cada se-
mestre pela Universidade. O questionário inclui itens 
como orientação para o processo, instrumento utili-
zado, funcionamento do sistema on-line, contribui-
ção para a qualidade da gestão da aula, periodicidade 
e processo reflexivo realizado nas Faculdades a partir 
dos resultados. A meta-avaliação havia sido feita an-
teriormente em 2008, tendo como objetivo aprimo-
rar a Avaliação de Disciplinas. Acesso ao instrumento 
pelo site www.pucrs.br/autoavaliacao.

PUCRS e HSM Educação promovem palestra
Nesta quiNta-feira, 15/12, a palestra do economista Paulo Guedes marca 
o início da parceria entre a Universidade e a HSM Educação – voltada a programas de 
educação executiva em níveis de MBA e pós-MBA. Guedes é fundador e sócio majoritário 
do grupo financeiro BR Investimentos, PHD em Economia pela Universidade de Chicago 
(EUA) e colunista da revista Época e do jornal O Globo. No evento, às 18h30min, no au-
ditório térreo do prédio 50, falará sobre Perspectivas da economia brasileira e mundial. 
Entrada franca. Confirmar presença pelo hsmeducacao@pucrs.br. Informações na Edu-
cação Continuada: 3320-3727.

estA é a última edição do 
ano do PUCRS Notícias. 2011 
foi especial e de conquistas 
para o boletim semanal. A 
publicação completou dez 
anos, estreou novo projeto 
gráfico e agora chega até 
você em formato digital, 
também por e-mail. Nos-
sa equipe agradece a 
parceria com os leitores, 
que acompanharam e 
contribuíram com su-
gestões. Desejamos 
um abençoado Na-
tal e um Ano-Novo 
de muitas surpresas 
felizes. Nos vemos em março. Boas férias!

União para revitalizar 
o Arroio Dilúvio

Nesta quarta-
-feira, 14/12, as 
prefeituras de Porto Ale-
gre e Viamão, PUCRS e 
UFRGS assinam protocolo 
de cooperação para revi-
talização do Dilúvio. Será 
às 10h30min no Parque 

Universidade é 
parceira do PGQP

a PuCrs, por meio do Tecnopuc, Coordenadoria de Inovação da PRPPG e da 
Face, Escola de Negócios, formalizou parceria com o Programa Gaúcho da Qualidade 
e Produtividade (PGQP). Um grupo de trabalho realizará estudos visando à criação de 
um Centro de Pesquisas e Desenvolvimento para Melhoria da Gestão da Qualidade, 
Competitividade e Inovação de instituições públicas, privadas e do terceiro setor. A ex-
pectativa é de que o Centro seja instalado no Tecnopuc. O grupo terá professores da 
Face, de outras unidades acadêmicas e representantes do PGQP. A assinatura ocorreu 
na reunião do Conselho Superior do PGQP, em 13/12. Participaram o diretor da Face, 
Sérgio Gusmão, o diretor do Tecnopuc, Roberto Moschetta, o presidente do Conselho 
Superior do PGQP, Jorge Gerdau, o diretor-presidente do PGQP, Ricardo Felizzola, além 
de lideranças empresariais e governamentais.
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Saint’Hilaire, em viamão. 
o documento prevê a coo-
peração institucional entre 
os parceiros para formar 
um grupo de trabalho que 
irá acompanhar, debater e 
elaborar projetos e iniciati-
vas de recuperação do Di-

lúvio. O objetivo é integrar 
o Arroio às comunidades 
de Viamão e da Capital, 
englobando temas como 
saneamento, erosão, in-
clusão social e educação 
ambiental. A proposta é 
espelhada na recuperação 

do Rio Cheonggyecheon, 
que corta Seul, na Coreia 
do Sul. Lá, os 5,8 km de 
extensão do rio foram des-

poluídos e integrados à 
comunidade por meio da 
criação de um moderno 
espaço público.
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a PuCrs está com inscrições aber-
tas para 21 cursos de verão em diferentes  
áreas do conhecimento. Há atividades vol-
tadas para profissionais e crianças de cinco 
a nove anos. Esse público pode participar do 
Brincando e Aprendendo, promovido pela 
Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto, com esporte coletivo e individual, 
programações nas Faculdades de Farmácia, 

Informática e Enfermagem, Nutrição e Fi-
sioterapia, e visita ao Museu de Ciências e 
tecnologia. Entre os cursos de verão estão 
Bailando nas Férias, Introdução ao Geren-
ciamento de Projetos, Introdução a teste de 
desempenho de software, Excel Básico e A 
Escuta na Psicanálise. As inscrições se esten-
dem até 27/12. Informações: www.pucrs.br/ 
educacaocontinuada/verao.

Mudanças de horário
DuraNte o verão, 
alguns setores da PUCRS 
atenderão em horário 
reduzido. Até 24/2 a Bi-
blioteca Central abrirá 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 20h, sem expe-
diente aos sábados. Já a 
Biblioteca da Faculdade 
de Medicina funcionará 
das 8h às 19h. A Central 
de Atendimento ao Aluno 
abre das 8h às 20h, entre 
14/12 e 12/1, e das 8h às 
18h, de 13/1 a 29/2. Além dessas alterações, a Assessoria para Assuntos Internacionais e In-
terinstitucionais está com novo endereço, no 1º andar do prédio 1, sala 110.
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Um Natal consciente

Conheça os  
cursos de verão

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

agregar hábitos sustentáveis ao 
Natal é bom para o meio ambiente. Ao deco-
rar sua árvore, use lâmpadas LEDs e opte por 
presentes caseiros ou reutilizáveis. Que tal dar 
plantas em vez de flores? As flores morrem em 
semanas e as plantas podem ser cultivadas o 
ano todo. Os papéis de embrulho e laços po-

dem ser reciclados. Uma boa opção é usar eco-
bags como embalagens. Prefira fazer um amigo 
secreto ao invés de trocar presentes com todos 
os amigos e familiares. Certifique-se de que os 
objetos têm processos de fabricação sustentá-
veis. Há produtos feitos a partir de recicláveis, 
como papel, madeira, vidro, plástico e garrafas 

PET e também 
os biodegradá-
veis. Atente para 
o desperdício de alimentos na ceia e organize 
os pratos de acordo com o número de convida-
dos, equilibrando a quantidade 
com a variedade.

Capacitação Docente
Nos Dias 14 e 15/12 a Pró-Reitoria 
de Graduação promove dois eventos de 
Capacitação Docente. Na quarta-feira, 
mesas temáticas abordam Tecnologias 
interativas na educação superior em saú-
de; Educação a distância e aprendizagem 
ao longo da vida; O estudante universi-
tário e as transformações no mundo do 
trabalho; Educação em Engenharia e o 
século 21; e A formação universitária que 
o mundo do trabalho sugere. Os encon-
tros são nos auditórios dos prédios 7, 9, 11, 
32 e 50. No dia seguinte, ocorrem oficinas 
de interação professor-aluno, estresse e 
qualidade de vida e auxílio à produção 
textual, entre outros temas, além de rela-
tos de experiências realizados nos prédios 
15, 32 e 50. Informações: www.pucrs.br/
eventos/capacitacao.

Intercom recebe 
inscrições para 5º 
Colóquio Brasil – EUA
a soCieDaDe Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação (Inter-
com) recebe até 1º/2 inscrições de traba-
lhos para o 5º Colóquio Brasil – Estados 
Unidos de Estudos da Comunicação. Vol-
tado para professores e pesquisadores dos 
dois países, o evento tem como tema Co-
municação e comunidades e será realiza-
do nos dias 7 e 8/8/2012, na Universidade 
DePaul em Chicago (EUA). Os interessa-
dos devem enviar artigos para o e-mail 
international@intercom.org.br. As áreas 
aceitas são Pesquisa em comunicação e 
comunidades; Alfabetização de mídia e 
leitura crítica; Mídia social, interativa e 
participativa; Comunicação interpesso-
al; e Relações Públicas e mídia comercial. 
Informações: www.intercom.org.br.
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O ano termina e nasce outra vez.
John Lennon

o fiNal do ano assinala no calendá-
rio muito mais do que a passagem real do 
tempo. Esse período celebra a passagem do 
velho para o novo, implicando mudanças e, 
por isso, convoca a uma reflexão sobre o ci-
clo da vida, projetos e ideais. Cada um viven-
cia esse momento de acordo com sua histó-
ria, a fase em que se encontra e o significado 
simbólico particular que a ele confere. Não 
existe regra; o que impera é a subjetividade. 
No entanto, de alguma forma, todas as pes-
soas são afetadas, expressando sentimentos 
de esperança ou de desamparo e tristeza. 

Há dois fatores que podem favorecer 
ou intensificar os sentimentos de mal-es-
tar. Em primeiro lugar, a sociedade atual 

Final de ano: 
passagem do tempo

o livro Física no 
Ensino Médio: falhas 
e soluções, organi-
zado pelo professor 
JoÃo berNar-
Des Da roCha 

filho, da Faculdade de Física, com capítu-
los de docentes e pesquisadores de escolas 
públicas e privadas, da PUCRS, da UFRGS, da 
Univates, da Unisinos, da Ulbra, da UCS e da 
PUC do Chile, está sendo distribuído gratui-
tamente aos professores de Física da Região 
Metropolitana. trata-se de uma ação entre 
a Edipucrs, o CNPq, a Fapergs e a Faculda-
de de Física da Universidade, com apoio 
do Sinpro-RS e do CPERS-Sindicato. A obra 
fornece apoio aos professores de Física do 
ensino básico para despertar nos estudan-
tes o interesse pela carreira do magistério.

rafael PriKlaDNiCKi, diretor da Agência de Gestão 
Tecnológica (AGT) será, a partir de 2012, vice-presi-
dente de treinamento e ensino do Conselho Diretor da 
Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunica-
ções (Sucesu-RS), representando a PUCRS. A gestão de 
Prikladnicki corresponde ao biênio 2012/2013. A nova 
diretoria foi apresentada em 8/12, na Noite de Prêmios 
Sucesu-RS 2011, na Associação Leopoldina Juvenil. O 
presidente dessa gestão será Eduardo Hahn.

o Professor do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais herMÍlio 
saNtos foi aprovado pela Ca-
pes e DAAD (Intercâmbio Aca-
dêmico Brasil-Alemanha) para 
participar de missão científica 
na Alemanha. Até fevereiro 
de 2012, ele fará palestras na 
Freie Universität Berlin, par-
tipará de workshops sobre 
entrevistas narrativas na Uni-
versität Göttingen e pesquisará 
no Arquivo Alfred Schütz da 
Universität Konstanz – com a 
qual a PUCRS coopera. A visi-
ta incrementará sua pesquisa 
sobre adolescentes infratores.

o eDitorial J, novo laboratório do curso de Jornalismo 
da Faculdade de Comunicação Social, conquistou o 1º e o 2º 
lugares na categoria acadêmica do 28º Prêmio Direitos Huma-
nos de Jornalismo. O trabalho vencedor foi o documentário 
Esquerda, volver – Pedro Alvarez – história e memórias de um 
capitão do povo, produzido pelos alunos Carlos eDuar
Do laNDo, fraNCieli souZa, Maria heleNa 
sPoNChiaDo e Natália otto. A segunda colocação 
ficou para a reportagem A dúvida em nome de quem, rea-
lizada por ferNaNDa CarDoso, gabriela sitta, 
JÚlia Corso, MaNuela KuhN e Natália otto.
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fonte: Nadia Maria 
Marques, professora da 
Faculdade de Psicologia 
e coordenadora do 
Serviço de Atendimento 
e Pesquisa em Psicologia

que, tendo como 
marca a veloci-
dade e o consu-
mismo exage-
rado, acelera o 
ritmo da vida e 

aumenta o estresse em dezembro. As festas de 
final de ano parecem ter-se transformado em 
uma espécie de espetáculo ou mercadoria que 
deve ser adquirida como garantia de alegria e 
felicidade; silenciando o sofrimento e negando 
a realidade. O sentido da festa da solidarieda-
de e da oportunidade de comemorar a vida e os 
laços amorosos se enfraquece. O sujeito realiza 
um balanço das suas conquistas e fracassos. 
Os sentimentos de culpa, angústia e depressão 
surgem associados à constatação de ter ficado 
aquém do que fora desejado. 

Em segundo lugar, as datas comemora-
tivas, de maneira geral, chamam a atenção 
das pessoas para o papel que ocupam em 
suas famílias. A euforia encobre sentimentos 
de nostalgia, vinculados às lembranças de 
um mundo infantil que se foi; sensações de 
vazio deixadas pela ausência dos entes que-

ridos que morreram, ou sentimentos 
de perda. 

As passagens de uma fase para a 
outra implicam mudanças que vêm 
acompanhadas de crises que desesta-
bilizam, mas representam oportunida-
de de crescimento. É primordial que 
se ressignifique o final do ano como 
tempo de (re)criar esperanças, de so-
nhar com o que parece inatingível, de 
(re)começar e de renovar o pacto de 
amor e solidariedade que nos torna 
humanos. Nesse espaço de criativi-
dade, pode-se experienciar o proces-
so de iniciar e 
terminar como 
sendo intrínse-
co à condição 
humana.

FO
TO

: G
. S

CH
O

U
TE

N
 D

E 
JE

L/
ST

O
Ck

.X
CH

N
G

FOTO: DIVULGAÇÃO

FO
TO

: G
ILSO

N
 O

LIVEIRA



4  4 PUCRS NOTíCIAS Nº 396  4 14 A 20 DE DEzEMBRO DE 2011

Saibamos que não é pela multiplicidade 
de palavras que seremos atendidos  
e, sim, pela pureza de coração  
e pelas lágrimas de compunção.
(Calendário religioso  
Marista: 2011, p. 331)

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 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.

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

4entrega da bolsa Mérito. Data: 21/12. 
Os primeiros colocados em cada curso no 
Vestibular de Verão 2012 receberão a Bolsa 
Mérito das mãos do Reitor Joaquim Clotet 
e dos diretores das unidades acadêmicas 
onde irão estudar. O benefício concedido 
pela Universidade é válido para todo perío-
do de gradua ção. Horário: 17h. Local: prédio 
9, auditório.
4especialização alta Direção em educa-
ção superior e Universidades. Inscrições 
até 29/12. Início das aulas: 23/1. Curso ofe-
recerá oportunidade de troca de experiências  
com administradores universitários no con-
texto latino-americano. Promoção: Faculdade 
de Educação.  
4Curso de extensão bailando nas fé-
rias. Inscrições até 3/1. Início das aulas: 9/1. 
Horário das aulas: segunda a quinta-feira. 
Turma A (Zouk) das 19h às 20h30min. Tur-
ma B (Salsa): 20h30min às 22h. Promoção: 
Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto.  
4Curso de extensão A escuta na Psi-
canálise. Inscrições até 4/1. Início das au-
las: 10/1. Promoção: Faculdade de Psicolo-
gia.  
4especialização em estudos em tra-
dução – teorias, Práticas e tecnologias. 
Inscrições até 14/2. Início das aulas: 23/3. 
Curso pretende formar e aperfeiçoar tra-
dutores e profissionais de diversas áreas do 
conhecimento, qualificando-os para exercer 
uma atividade cujo caráter é, na atualidade, 
essencialmente dependente de Tecnologias 
de Informação, e Comunicação, tais como 
bancos de dados terminológicos, corpora e 
memórias de tradução. Promoção: Faculdade 
de Educação.  

DIA 14 4 quarta-feira
4sobremesa Musical. Apresentação da Orquestra Filar-
mônica da PUCRS. Horário: 13h. Local: prédio 9, saguão. 
Repertório: Glória, Ameno, Imagine, Noite Feliz, entre outras. 
Promoção: Instituto de Cultura Musical.

DIA 15 4 quiNta-feira

4Concurso Palco PuCrs. Primeiro dia de inscrições. O 
concurso será realizado em quatro etapas, sendo três delas 
com apresentações ao vivo. Para participar, as bandas devem 
apresentar um DVD com um videoclipe próprio, de no máxi-
mo dez minutos, cópia do RG de todos os integrantes, com-
provante de matrícula dos que estudam na PUCRS e ficha 
de inscrição, disponível no link http://migre.me/6hXeO. O 
vencedor ganha gravação e edição de um videoclipe, 40 ho-
ras em estúdio profissional com assessoria de produção, par-
ticipa de um Concerto da Orquestra Filarmônica da PUCRS 
e abre um show de banda reconhecida no cenário musical 
do RS, além de 100 camisetas com o logotipo da banda. Ins-
crições até 20/3 na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
– prédio 1, sala 109, das 8h às 12h e das 13h30min às 18h.

DIA 16 4 sexta-feira
4greNal de final de ano da associação dos funcio-
nários da PuCrs (afPuCrs). Horário: 19h. Local: Estádio 
Universitário. Informações: 3339-2320 – Ramal 4021. Pro-
moção: AFPUCRS.

DIA 20 4 terça-feira
42ª Celebração de Natal da Internação Geriátrica do 
hospital são lucas (hsl). Último dia para doação de li-
vros, canecas, enfeites de Natal ou artigos de cuidado pessoal 
(sabonete, escova dental, creme dental, hidratante, xampu e 
condicionador). Os itens devem ser entregues na secretaria do 
Instituto de Geriatria e Gerontologia (3º Andar do HSL), das 
8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. A festividade acon-
tecerá dia 22/12 das 15h às 17h, nos corredores da unidade.

4especialização em Direito tri-
butário. Inscrições até 2/3. Início 
das aulas: 23/3. Aulas às sextas-
-feiras e sábados. O curso contará 
com palestras de Ives Granda da 
Silva Martins, Ricardo Mariz de 
Oliveira, Marco Aurélio Greco, Ja-
mes Marins e Humberto Bergmann 
Ávila. Promoção: Faculdade de Di-
reito.  

4simpósio Mundo da vida, 
identidade e sociedade. Data: 
18 e 19/04/12. Evento contará com 
palestra de Thomas Luckmann. 
Informações e inscrições: Pró-Rei-
toria de Extensão (Proex) – Prédio 
40, Sala 201. Público-alvo: estudan-
tes e pesquisadores de sociologia, 
psicologia, comunicação e filosofia. 
Promoção: Faculdade de Filosofia 
e Ciências.

4Colóquio Internacional Lite-
ratura e Diversidade Cultural: 
Repensando a lusofonia. Data: 
10 a 12/4/2012. Local: Prédio 8, 
sala 305. Informações e inscrições: 
Proex – Prédio 40, Sala 201. Pro-
moção: Faculdade de Letras.

42º Congresso internacional: 
Sustentabilidade e habitação 
de interesse social. Data: 28 a 
31/5/12. Informações e inscrições: 
Proex – Prédio 40, Sala 201. Pales-
tras com os professores e arquite-
tos Teddy Cruz (EUA), Alexander 
Eichelaub (Alemanha), Raúl Vallés 
(Uruguai), entre outros. Promo-
ção: Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo.

“Natal é celebração do nascimento do Menino Jesus. Ano-Novo é o nascimento de uma nova  
esperança. Que o seu Natal seja repleto de amor e de paz. Feliz Natal e abençoado 2012.”

Reitor Joaquim Clotet
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