
A PUCRS é a 2ª insti-
tuição privada do Brasil 
com maior visibilidade 
na internet conforme o 
Web of World Universi-
ties (Webometrics). No 
Rio Grande do Sul e na 
Região Sul, a Universi-
dade mantém a lideran-
ça entre os estabeleci-

mentos privados. Entre 
todas as instituições do 
País, a PUCRS se en-
contra na 20ª posição, 
e na América Latina sua 
colocação é a 39ª. Pu-
blicado semestralmen-
te pelo Laboratório de 
Cibermetria do Centro 
de Ciências Humanas 

e Sociais da Espanha, 
o ranking cobre cerca 
de 20 mil instituições 
de ensino superior no 
mundo e considera a 
relevância das publi-
cações e a produção 
científica disponíveis 
na rede, entre outros 
aspectos.

Universidade está em  
2º lugar no Webometrics

A EditoRA Universitária da 
PUCRS (Edipucrs) lança, em 1º/3, 
uma nova ferramenta on-line para 
download gratuito de livros. O Sebo 
Digital tem acesso a obras de domí-
nio público. Inicialmente, quatro tí-
tulos do escritor Viriato Corrêa e um 
do autor Affonso Arinos de Mello 

Franco estarão à disposição dos in-
teressados e podem ser acessados 
pelo site http://ebooks.pucrs.br/ 
edipucrs/sebodigital. Ao longo do 
ano, a comunidade universitária 
pode sugerir títulos para ampliar 
o acervo pelo e-mail comunica. 
edipucrs@pucrs.br.

Edipucrs lança Sebo On-line

PARA mElhoRAR o fluxo de carros no 
estacionamento do Hospital São Lucas (HSL) 
e ampliar o número de vagas, uma cancela de 
transição permite a passagem interna para o 
estacionamento coberto do Parque Esportivo. 
A passagem tem sentido único e também possi-
bilita a saída pela Rua Prof. Cristiano Fischer. A 
tarifa de ambos é a mesma para alunos. Outra 
mudança são os novos pontos de pagamen-
to: em frente à entrada do HSL, no saguão do 
Centro Clínico e no estacionamento coberto do 
Parque Esportivo. Não são mais efetuados pa-
gamentos junto às cancelas. Confira as tarifas 
de todos os estacionamentos no www.pucrs.br.

mudanças no estacionamento

A REviStA PUCRS Informação começa 
2012 com novidade para os leitores. Toda 
vez que você encontrar algum desses ícones 
na versão impressa, há conteúdo comple-
mentar daquela reportagem – fotos, vídeos 
e áudios –, de forma on-line. No site também 
está disponível a edição atual na íntegra, 
além de todas as edições anteriores, em for-
mato PDF. Confira no www.pucrs.br/revista.

Revista inova com 
conteúdo extra

4 ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO INTERNA  
DA PONTIfícIA UNIVERsIDADE 
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A PUCRS é marca líder na lembrança e na preferência 
dos gaúchos entre as instituições de ensino Superior Pri-
vado, segundo a pesquisa marcas de Quem Decide 2012, 
do Jornal do comércio e Qualidata. 
A Universidade lidera ainda a 
lembrança na categoria Ensi-
no de Pós-Graduação, figu-
rando entre as cinco prefe-
ridas. A apresentação dos 
resultados e a entrega dos 
certificados ocorrem no dia 
1º/3, no centro de Eventos 
do Plaza são Rafael.

PUCRS é 
líder entre 
os gaúchos

Projeto USe incentiva 
uso eficiente de 
recursos naturais   
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Palco PUCRS
o CoNCURSo Palco PUcRs recebe 
inscrições até 20/3 na Pró-reitoria de As-
suntos Comunitários (Prac), sala 109 do 
prédio 1. Podem participar bandas que te-
nham entre seus integrantes estudantes de 
graduação da Universidade. É preciso apre-
sentar um DVD com um videoclipe próprio, 
de no máximo dez minutos, cópia do RG de 
todos os integrantes, autorização dos pais 
ou responsável para menores de 18 anos, 

comprovante de matrícula dos que estu-
dam na PUCrS e ficha de inscrição, disponí-
vel no link http://migre.me/6hXeo. A banda 
vencedora ganha gravação e edição de um 
videoclipe, 40 horas em estúdio profissio-
nal, participa 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. informações: 3320-3708.

Novidades  
para o lanche
Em 2012, a Subway inaugura duas lojas 
no Campus da Universidade. Desde ja-
neiro, a loja de sanduíches está de portas 
abertas no Parque Científico e Tecnológico 
da PUCRS (Tecnopuc). O horário de aten-
dimento é de segunda a sexta-feira, das 
9h às 21h, e aos sábados, das 9h30min às 
13h30min. Até o final de abril, uma nova 
unidade deve entrar em ação, dessa vez 
no prédio 41, e funcionará das 9h às 23h.

Credpuc recebe 
inscrições
AS iNSCRiçõES para o Programa de 
Crédito Educativo da PUCRS (Credpuc) 
podem ser feitas de 5 a 29/3. O Credpuc 
é voltado para alunos de graduação, mes-
trado e doutorado e proporciona um fi-
nanciamento parcial, com 50% de crédito 
sobre as mensalidades, exceto nas matrí-
culas. A divulgação dos pré-selecionados 
será em 2/4. Informações: www.pucrs.br/ 
beneficios e 3320-3936.

Coral tem  
vagas abertas
o CoRAl do Instituto de Cultura Musi-
cal (ICM) está com vagas abertas para in-
teressados. Até o dia 2/3 serão realizados 
testes de percepção musical e vocal, das 
15h às 20h, no Salão de Atos. Os aprova-
dos terão aulas gratuitas de teoria musical e 
técnica vocal. Para pessoas com mais de 60 
anos, o ICM oferece o Coral da Totalidade, 
com ensaio às terças-feiras, das 15h30min 
às 17h. Informações: (51) 3320-3582 ou  
cultura-musical@pucrs.br.

iCJ com novo endereço
o iNStitUto de 
Cultura Japonesa (ICJ) 
tem nova sede no pré-
dio 40, sala 815, no 8º 
andar. Com a mudan-
ça, o ICJ oferece am-
bientes climatizados, 
decoração tipicamente 
japonesa, num espaço 
amplo e confortável. 
Entre os cursos mais 
procurados estão man-
gá, língua e culinária ja-
ponesa. As aulas ocor-
rem nas salas 811 e 813, 
esta com capacidade para 30 alunos e com material didático disponível para estudo 
e pesquisa. As inscrições para os cursos do idioma dos módulos 1 ao 5 e mangá estão 
abertas e podem ser realizadas no site www.pucrs.br/educon.
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Ações de Conscientização
o PRoJEto Uso sustentável 
da Energia (UsE) realiza encontros 
com professores, técnicos admi-
nistrativos e estagiários da PUCrS 
para motivá-los quanto ao uso 
eficiente dos recursos e ao com-

bate ao desperdício. Os alunos 
também têm acesso às informa-
ções por meio de exposição sobre 
o Projeto UsE durante as semanas 
acadêmicas das faculdades e em 
aulas das disciplinas da graduação 

de professores interessados no 
tema. Neste semestre, será lan-
çada uma campanha, desenvol-
vida em parceria com a Assesso-
ria de Planejamento e marketing 
(Asplam), visando conscientizar 

a comunidade universitária. Inte-
ressados em saber mais podem 
seguir o USe pelo twitter (twitter.
com/projetouse). É possível agen-
dar apresentações para grupos na 
PUCrS pelo 3353-4841.

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

o SERviço de Atendimento e Pesquisa 
em Psicologia (Sapp), como clínica-escola, 
oferece estágio e pesquisa em Psicologia 
Clínica aos alunos de graduação e pós-gra-
duação da Faculdade de Psicologia. Presta 
atendimento a todas as faixas etárias das co-
munidades interna e externa com triagem, 
avaliação psicológica, avaliação neuropsi-
cológica, psicoterapia individual e grupal, 
orientação profissional, reorientação de 
carreira e psicoterapia para famílias e casais.

A triagem, gratuita, deve ser marcada 
sempre na última sexta-feira do mês. Os 
demais serviços são cobrados de acordo 
com a renda. A avaliação inicial oferece 
acolhimento e escuta às demandas de quem 
busca atendimento psicológico. Pode haver 
encaminhamento para o próprio Sapp ou 
para outra instituição credenciada. Confira 
os serviços do local:

Atendimento em Psicologia

A PRofESSoRA da faculdade de farmácia 
(ffarm) e coordenadora de Programas Especiais 
da Pró-Reitoria de Graduação flAviA thiESEN 
recebeu do conselho federal de farmácia a co-
menda do mérito Farmacêutico – maior honraria 
do setor que destaca autoridades e farmacêuticos 
por trabalhos relevantes prestados à profissão. A 
cerimônia, em Brasília, premiou 27 profissionais e 
contou com a presença do Vice-Reitor, EvilÁzio 
tEixEiRA, e da diretora da ffarm, ANA liGiA 
BENdER. Flavia atua na PUCrS há 23 anos.

o NúClEo Empre-
endedor da Faculda-
de de Administração, 
Contabilidade e Eco-
nomia participa do Es-
tudo Internacional de 
Empreendedorismo da 
Universidade de Wis-
consin (EUA), realizado 
com 80 universidades 
em 40 países, lidera-
do pela Endeavor. Em 
2011, a PUCRS integrou 
a primeira edição des-
sa pesquisa no Brasil. 
Foram 16 universida-
des e 604 estudantes 
brasileiros. Desses, 
286 alunos eram da  
PUCRS, significando 
47% de representação 
da Universidade no es-
tudo.

o PRofESSoR da 
Faculdade de Direito 
JUAREz fREitAS rece-
beu a Medalha Pontes 
de Miranda, da Acade-
mia Brasileira de Letras 

Jurídicas, pela obra Sus-
tentabilidade: Direito 
ao Futuro, da Editora 
Fórum. A solenidade 
ocorreu na sede da enti-
dade, no Rio de Janeiro. 

A medalha é conferida 
bienalmente. Freitas é 
também presidente do 
Instituto Brasileiro de 
Altos Estudos de Direito 
Público.

CoNhECimENto dE modelos internacionais 
de educação superior e inovação. contatos para envio 
de alunos de graduação e pós-graduação no contexto 
do Programa ciência sem fronteiras. Aproximações 
e intensificações de cooperações internacionais são 
resultados que a PUcRs trouxe de missão de traba-
lho na europa, em janeiro. As atividades foram con-
duzidas pelo Reitor, JoAQUim ClotEt (na foto, 
à esquerda, com o reitor do King’s college London, 
Richard Trainor), durante duas semanas. Uma comi-
tiva de professores e pesquisadores visitou universi-
dades, agências de governo e institutos de pesquisas 
na Alemanha, suécia, finlândia e Inglaterra.

fonte: Psicóloga  
Nadia marques,  
coordenadora do sapp

n Psicoterapia individual: Possibilita maior auto-
conhecimento para que a pessoa descubra recur-
sos eficazes para resolver seus conflitos e retomar 
sua vida com qualidade.

n Grupos Terapêuticos: São atendidas crianças, 
pessoas com Transtorno do Pânico, Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo e Fobia Social, idosos, 
interessados em abandonar o tabagismo e em 
desenvolver habilidades sociais. 

n Programa Sapp/Sajug: A parceria com a Faculdade de Direito 
realiza assessoria e mediação, emissão de pareceres e atendimento 
psicológico em psicoterapia breve à clientela do Serviço de Assis-
tência Jurídica Gratuita (Sajug).

n Orientação Profissional e Reorientação de Carreira: Pro-
moção da saúde e de condições para que as pessoas se conheçam 
mais, adquiram melhores condições de organizar seus projetos 
de vida e façam oportunas escolhas profissionais. A orientação 
pode ser realizada na modalidade individual (três encontros) ou 
grupal (seis encontros).

contato
4 Atendimento  

das 8h às 12h  
e das 13h30min  
às 22h no prédio 
11, sala 209.

4 Fone: 3320-3561

Foto: GilSon oliveirA/ArqUivo PUCrS
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Que a saúde se difunda sobre  
a terra! Saúde, valor que deve  
ser respeitado e garantido  
a todos os cidadãos.

(Campanha da fraternidade 2012)

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 Asses-
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e vanessa mello • Revisão: Antônio Dalpicol • fotógrafos: 
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diA 1º 4 quinTa-FEiRa

4início das aulas da gradua-
ção.

4Caderno PuCRS 2012. Alunos 
de graduação podem retirar seu 
caderno até 16/3. Horário: 9h às 
21h30min. Local: prédios 4, 11, 15 
e 50, no térreo. É necessário apre-
sentar o cartão de aluno ou o nº 
de matrícula, além do documen-
to de identidade. Informações:  
3353-4430. Promoção: Pró-Rei-
toria de Assuntos Comunitários 
(Prac). 

4Curso de Extensão mitologia 
e a arte antiga. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 7/3. 
Promoção: Pró-Reitoria de Exten-
são (Proex).  

diA 2 4 SExTa-FEiRa

4Curso de Extensão Arte e 
História da Península itálica. 
Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 8/3. Promoção: Proex.  

4Curso de Extensão A Arte e 
a história medieval desven-
dadas. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 8/3. Promoção: 
Proex.  

4Curso de Extensão Gerencia-
mento de Tempo em Projetos. 
Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 8/3. Promoção: Faculdade 
de Administração, Contabilidade 
e Economia.  

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

4Encontros de Física do Cotidia-
no para a Terceira idade. Início 
das aulas: 15/3. Horário: das 10h às 
11h30min, nas quintas-feiras. Lo-
cal: prédio 10, sala 105. As oficinas 
abordam temas como temperatura, 
pressão atmosférica, transmissão de 
calor, raios, relâmpagos e trovões, 
energia e física na medicina. Inscri-
ções e informações: 3320-3535 ou 
pelo e-mail fisica@pucrs.br. Promo-
ção: Faculdade de Física.

4Palestra Falhas no Sistema de 
Patentes: como evitar. Ministran-
te: Michael Meurer (Universidade de 
Boston) Data: 19/3. Horário: 9h às 
12h. Local: prédio 11, auditório. In-
formações e inscrições: Proex, prédio 
40, sala 201. Promoção: Faculdade 
de Direito.

4Simpósio mundo da vida, 
identidade e Sociedade. Data: 18 
e 19/4/12. Evento contará com pales-
tra do sociólogo Thomas Luckmann, 
da Universidade de Konstanz (Ale-
manha). Informações e inscrições: 
Proex, prédio 40, sala 201. Público-
-alvo: estudantes e pesquisadores da 
sociologia, psicologia, comunicação e 
filosofia. Promoção: FFCH.

4Colóquio internacional lite-
ratura e diversidade Cultural: 
Repensando a Lusofonia. Even-
to realiza uma abordagem de exce-
lência científica dos vários sistemas 
literários, a sua relação com a socie-
dade, o espaço e o tempo (colonial 
pós-independência e pós-colonial). 
Data: 10 a 12/4/2012. Local: pré-
dio 8, sala 305. Informações e ins-
crições: www.pucrs.br/eventos/ 
coloquiolusofonia ou Proex, prédio 
40, sala 201. Promoção: Faculdade 
de Letras.

diA 5 4  

SEGunda-FEiRa

4Especialização em Engenharia de Proces-
sos e de Sistemas de Produção. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 23/3. O curso pre-
para o egresso para atuar em empresas voltadas 
para o projeto e a fabricação de produtos com 
acentuadas características de inovação tecnoló-
gica. Promoção: Faculdade de Engenharia.  

4Palestra Derrida, Rancière and the future 
of higher education. Ministrante: prof. Ben 
Pryor (University of Toledo, EUA). Horário: 
19h30min. Local: prédio 5, auditório. Informa-
ções: 3320-3555. Promoção: Faculdade de Filo-
sofia e Ciências Humanas (FFCH).

diA 6 4 TERça-FEiRa

4Edital Pesquisador na Empresa. Encontro 
com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio 
Grande do Sul (Fapergs) para apresentar o edital 
Pesquisador na Empresa, que está com inscri-
ções abertas até o dia 19/3. Horário: 10h30min 
às 11h30min, Local: prédio 99A, sala 204. Mi-
nistrante: Jôni Franck Nunes Costa, diretor 
administrativo da Fapergs. Interessados devem 
confirmar presença até o dia 5/3 pelo e-mail 
tecnopuc.eventos@pucrs.br. O edital oportuniza 
que as empresas tenham um pesquisador dou-
torando pelo período de três anos, trabalhando 
para melhorias nos seus processos, serviços e 
na criação de produtos inovadores. Promoção: 
Tecnopuc.

4Palestra What is Innovative Learning for 
the 21st Century. Ministrante: prof. Ammon 
Allred (University of Toledo, EUA). Horário: 
19h30min. Local: prédio 5, auditório. Informa-
ções: 3320-3555. Promoção: FFCH.


