
A Pró-rei-
toriA de As-
suntos Comu-
nitários (Prac) 
prepara uma 
programação 
especial para os alunos que ingressaram no Vestibular de 
Verão 2012. O Stand Calouros traz nos dias 21 e 22/3, 
no Centro de Eventos, talk shows com profissionais das 
diferentes áreas da graduação, formados pela PUCRS, 
para falar sobre mercado de trabalho. Os estudantes se-
rão recepcionados pela Prac, diretores e professores de 
seus cursos, além de assistirem a uma apresentação da 
Orquestra Filarmônica da PUCRS. Na área de exposição, 
os calouros poderão conhecer um pouco mais sobre seto-
res da Universidade como Parque Esportivo, Museu de 
Ciências e Tecnologia, Centro de Pastoral e Solidariedade, 
Mobilidade Acadêmica e oportunidades de estágios, mo-
nitorias e 
bolsas de 
iniciação 
científica.

em 2012, o Programa Escola-Ciência (Proesc) do Museu de Ciências e 
Tecnologia (MCT) da PUCRS completa dez anos e ganha uma nova par-
ceria. O Bradesco Vida e Previdência patrocinará a visita de 60 grupos de 
escolas, ONGs e instituições carentes, de Porto Alegre e Região metropo-
litana, ao MCT. Desde o seu início, o Proesc atendeu 94.086 participan-
tes, entre professores e alunos, de 1.763 instituições. O encaminhamento 
do pedido para avaliação deve ser feito pela escola no site www.pucrs.br/
mct/proesc seguindo as orientações. Além do ingresso, também é possível 
solicitar lanche e transporte gratuito no ônibus do Museu.

Recepção 
aos novos 
estudantes

Visitas gratuitas ao MCT 
para escolas carentes

A PUCRS assinou convênio com o Inter
national Institute of Information Technology, 
de Bangalore (Índia). A instituição de ensino 
e pesquisa é referência em educação superior 
no ramo de tecnologia da informação. Duran
te cinco anos, haverá intercâmbio de alunos 
e professores, além de colaboração em pes
quisa na área de TI. A parceria foi consolidada 
durante visita à Índia de Rafael Prikladnicki, di
retor da Agência de Gestão Tecnológica e pro
fessor da Faculdade de Informática. No con
texto de um projeto do convênio Dell/PUCRS, 
Prikladnicki coletou dados para estudo que 
busca entender como Brasil e Índia podem 
colaborar no desenvolvimento de software 
em escala global. O professor visitou duas das 
maiores empresas de TI indianas, com mais 
de 150 mil funcionários cada: TCS e Infosys.

PUCRS faz parceria com 
instituto da Índia
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PArA estimulAr 
os estudantes de gradua
ção a continuarem sua for
mação e ingressarem na 
área da pesquisa, a PUCRS 
lança o Programa Integra

do de Ensino Graduação – 
PósGraduação (GPG). A 
partir deste semestre, os 
alunos de graduação que 
concluíram no mínimo 
70% do currículo de seu 

curso podem candidatar
se a cursar disciplinas 
isoladas dos Programas 
de PósGraduação Stricto 
Sensu. O acadêmico soli
cita que os créditos cursa

dos sejam validados como 
disciplinas eletivas da gra
duação e, futuramente, 
aproveitados, caso ingres
se no mestrado ou no dou
torado na Universidade 

(conforme análise de cada 
Programa de PósGradua
ção). O GPG é coordena
do pelas PróReitorias de 
Graduação e de Pesquisa 
e PósGraduação.

Alunos de graduação podem 
cursar disciplinas de pós

Tecidos 
reciclados 
preservam 
o ambiente   
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Preparação 
para a Páscoa
o CeNtro de Pastoral e Solidarie
dade da PUCRS realiza, durante a Qua
resma, missas diárias de preparação 
para a Páscoa. As celebrações ocorrem 
de segunda a sextafeira, às 18h30min, 
na Igreja Universitária Cristo mestre. 
De 19 a 23/3 será trabalhado o tema 
O Dom da reciprocidade, e de 26 a 
30/3, Caminhar junto na Santidade. 
De 12 a 16/3 foi abordado Responsabi-
lidade pelo Irmão. As temáticas foram 
escolhidas conforme mensagem do 
Papa Bento XVI para a Quaresma de 
2012. No Largo da Solidariedade estão 
expostas as três cruzes que simbolizam 
o caminho percorrido por Jesus.

Requerimento  
de formatura
os AluNos que concluem a graduação no 
primeiro semestre de 2012 devem solicitar re-
querimento de formatura até 26/3. O pedido 
é encaminhado na Central de Atendimento ao 
Aluno (prédio 15), com apresentação de cópia 
do RG e CPF, além de ficha preenchida dispo-
nível no link http://j.mp/z0Rif9. Respostas 
a partir de 19/6, nas secretarias dos cursos. 
Informações: 3320-3573.

Medicina e inovação
A FACuldAde de Medicina da PUCRS 
discute a inovação na área da saúde com o 
seminário Medicus Inovare nos dias 28, 29 e 
30/3. Entre os participantes estão o vice-rei-
tor acadêmico e de investigação do Instituto 
Tecnológico de Monterrey (México), Martín 
Hernández Torre, e o ex-secretário da Saúde 
do RS, Germano Bonow. Os encontros são 
no anfiteatro Ir. José Otão, no 2º andar do 
Hospital São Lucas, das 18h às 20h. O evento 
é aberto à comunidade médica e tem entrada 
franca. Inscrições pelo inovamed@pucrs.br.

Bolsas de estudos  
na França
estão AbertAs até 26/3 as inscrições 
para o Programa Capes/Brafitec, que oferece 
bolsas de estudos na França. Podem partici-
par estudantes dos cursos de Engenharia Civil, 
Mecânica, Elétrica, de Controle e Automação/
Mecatrônica, de Produção e da Computação. 
Para concorrer é preciso ter concluído 50% 
da carga horária do curso. Os selecionados 
estudarão durante um ano em instituições 
francesas e farão estágio em indústrias, além 
de receberem auxílio mensal. Informações na 
Mobilidade Acadêmica: 3320-3656.

Atividades acadêmicas
A FACuldAde de Informáti-
ca promove sua jornada acadêmi-
ca, organizada pelos alunos, entre 
os dias 21 e 23/3, das 17h30min às 
22h30min, no prédio 32. Entre as ativi-
dades estão desenvolvimento de jogos,  
minicursos sobre Android e uma pa-
lestra sobre informática e ficção cien-
tífica. Inscrições na sala 211 do prédio 
32. Informações: http://jafacin.org/ 

programacao.html. A Faculdade de Ser-
viço Social realiza aula inaugural da gra-
duação e da pós-graduação no dia 26/3, 
às 19h30min, no auditório térreo do pré-
dio 50. A professora da UERJ, Marilda 
Villela Iamamoto, fala sobre A participa-
ção do Brasil na definição internacional 
do Serviço Social: uma disputa em mo-
vimento. Vagas limitadas. Inscrições no 
local. Informações: 3320-3539.
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Moda reciclada
durANte A confecção de 
uma peça de roupa, aproximada
mente 15% do material utilizado 
é descartado. Está curioso para 
saber como evitar esse impacto no 
meio ambiente? Procure comprar 

roupas de empresas que utilizam 
tecidos reciclados. Existem no mer
cado produtos feitos a partir de 
PET (com 25 garrafas se consegue 
produzir um metro de tecido), lona 
de caminhão e fibras de algodão 

orgânico, entre outros materiais 
reutilizados. Outra forma de eco
nomizar dinheiro e ainda proteger 
o planeta é comprar roupas em 
brechós. Além disso, é possível 
organizar trocas e empréstimos 

de algumas peças de roupa com 
seus amigos e familiares. Vestir é 
um ato do cotidiano e assim po de 
ser nossa cons ciên
cia, presente no dia 
a dia.

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.

PACieNtes mAis informados e es-
clarecidos a respeito de suas doenças não 
são apenas reflexo do avanço dos meios de 
comunicação. Nos EUA, a busca por direi-
tos frente aos erros médicos ocorreu muito 
antes do advento da internet; mas, com cer-
teza, a rede mundial impulsionou o aumen-
to na exigência por parte dos atendidos e, 
em decorrência disso, uma necessidade de 
maior qualificação profissional. 

O professor Leonel Lerner, uma refe-
rência na educação médica, ex-chefe do 
Serviço de Clínica Médica do Hospital São 
Lucas, falecido em 2010, durante discus-

sões em rounds e sessões clínicas, alertava: 
“Senhores, os pacientes saberão mais que 
vocês sobre a doença que os afligem, eles 
terão mais informações, mas vocês detêm 
a formação necessária para ajudá-los”.

Não é somente de informação que um 
médico deve armar-se para tratar seu pa-
ciente. Deve antes de tudo dar-lhe con-
forto, já que nem sempre é possível curar. 
Também é preciso dispensar-lhe atenção, 
prestar-lhe esclarecimentos e vê-lo como 
indivíduo e não como portador de uma 
doença. É fundamental passar confiança, 
manter sigilo, discutir e dividir as opções 

de tratamento e sempre estar ao seu lado 
quase como um cúmplice, desde que não 
fira seus princípios morais.

Todos os que têm dúvidas a respeito 
de seu estado de saúde devem procurar 
profissionais da saúde para obter ajuda. 
Inicialmente, não há necessidade de ser 
um médico, mas apenas este está habili-
tado a fornecer 
um diagnóstico 
ou tratamento, 
conforme a le-
gislação brasi-
leira.

Relação médico-paciente 
na era Google

As ProFessorAs CArlA boNAN, coordenadora de pesquisa da Pró
Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, e GAbrielA FerreirA, coordenadora 

de Inovação, representa
ram a PUCRS no evento 
Construindo a Universidade 
do Futuro, promovido pela 
Universidade Católica do 
Chile. Ambas integraram a 
missão ao Chile, organiza
da pelo Consórcio das Uni
versidades Comunitárias 
Gaúchas.

A doutorANdA em Endodontia reNAtA dorNelles mArGeNtAl, 
do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, realiza doutorado sanduíche na 
University of the Pacif – Arthut A. Dugoni School of Dentistry, em São Francisco 
(EUA). Foi contemplada com bolsa da Capes e permanece no programa durante 
seis meses. Na PUCRS é orientada pela professora FAbiANA VieirA Pelisser.

A ProFessorA da 
Faculdade de Biociências 
ANAmAriA FeiJó, coor-
denadora da Comissão de 
Ética no Uso de Animais 
da PUCRS, foi nomeada 
conselheira titular do Con-
selho Nacional de Contro-
le da Experimentação Ani-
mal (Concea), vinculado 
ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, 
para o biênio 2012-2014. 
O conselho destaca-se na 
formulação de normas 
para utilização humanitá-
ria de animais em ensino 
e pesquisa científica, bem 
como estabelecer procedi-
mentos para instalação e 
funcionamento de centros 
de criação, de biotérios e 

de laboratórios de experi-
mentação animal. A coor-
denadora técnica do Cen-
tro de Modelos Biológicos 
Experimentais da Uni-
versidade (CeMBE), ve-
terinária luisA brAGA, 
já integrante do Concea, 
foi indicada como repre-
sentante do CNPq para o 
órgão por mais dois anos.

o GoVerNo da Alemanha, por 
meio do DAAD, e a Universidade Livre 
de Berlim (foto) convidaram o profes
sor JurANdir mAlerbA, do cur
so de História e do Programa de Pós
Graduação da Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas, para inaugurar a 
recémcriada Cátedra Sérgio Buarque 
de Holanda de Estudos Brasileiros. A 
aula inaugural será em abril e ele falará 
sobre Atualidade de Sérgio Buarque de 
Holanda, revisitando a obra do clássico 
historiador brasileiro. Autor de diversos 
livros, malerba passará um ano como 
professor visitante na instituição alemã.

REPRODUÇÃO

Fonte: Luciano Passamani 
Diogo, professor da 
Faculdade de medicina. 
Colaboração: Líbera 
Fontanive Diogo, enfermeira 
e aluna de Letras da PUCRS
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Age de tal modo que a 
máxima da tua ação se 
possa tornar princípio de 
uma legislação universal.

(immanuel Kant)

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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diA 21 4 quArtA-FeirA
4Aula inaugural do Programa de Pós-
-Graduação em Filosofia. Tema: A retoma-
da do ceticismo antigo no período moderno. 
Ministrante: professor Danilo Marcondes de 
Souza Filho, coordenador da área de filosofia 
na Capes. Horário: 14h. Local: prédio 5, auditó-
rio. Informações: 3320-3554 ou filosofia-pg@
pucrs.br. Promoção: Programa de Pós-Gradua-
ção em Filosofia.

4Curta um conto. O conto Intimidade, de 
Daniel Galera, será apresentado pela douto-
randa Camila Gonzatto. Horário: 17h30min. 
Local: prédio 8, sala 223 (arena do Celin). In-
formações: 3320-3528. Promoção: Faculdade 
de Letras (Fale).

4seminário economia 5 ½. Ministran-
te: professor Carlos Nelson dos Reis. Temas: 
O que significa ser o economista do ano e 
Transferência de renda na América Latina 
– nova lógica de controle e manutenção da 
pobreza. Local: prédio 50, auditório térreo. 
Horário: 17h30min. Informações: 3320-3688. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em 
Economia. 

42º Fórum internacional de Gestão Am-
biental. Tema: Água e Comunicação: uma re-
lação vital. Data: 21 a 23/3. Local: Assembleia 
Legislativa, Teatro Dante Barone. Informa-
ções e inscrições: www.figambiental.com.br,  
3226-6619 ou figa@inoveeventos.srv.br. Pro-
moção: Associação Riograndense de Imprensa. 

4encontro de Convivência 2012. Por meio 
de atividades propostas pela equipe, em meio à 
natureza e a esportes radicais, os participantes 
são estimulados a superar seus desafios indivi-
dualmente e em grupo. Inscrições até 13/4 no 
www.pucrs.br/pastoral ou no Centro de Pas-
toral e Solidariedade, prédio 17, sala 101. Data: 
21 e 22/4. Informações: sophia.kath@pucrs.br. 
Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade. 

4Palco PUCRS. Inscrições pror-
rogadas até 9/4. Concurso de ban-
das em que pelo menos um inte-
grante deve ser aluno da Universi-
dade. A banda vencedora ganhará 
gravação e edição de um videoclipe, 
40 horas em estúdio profissional 
com assessoria de produção, par-
ticipação em um Concerto da Or-
questra Filarmônica da PUCRS, 
abertura de show de músicos re-
conhecidos no RS e 100 camisetas 
com o seu logotipo. Inscrições: Pró-
-Reitoria de Assuntos Comunitá-
rios – s. 109, prédio 1. Informações: 
http://migre.me/6hXeO.

diA 22 4 quiNtA-FeirA

4seleção de professores su-
pervisores no Projeto rondon 
(2012/2). Operações dessa edi-
ção serão em municípios do Pará 
e Tocantins. Interessados devem 
agendar uma reunião pelo e-mail 
edgaree@pucrs.br até 29/3. Infor-
mações: 3353-4065. Promoção: 
Coordenadoria do Desenvolvimen-
to Social.

diA 23 4 sextA-FeirA
4Curso de especialização em 
Farmacologia e toxicologia. Úl-
timo dia de inscrições. Início das 
aulas: 13/4. Horário das aulas: sex-
tas-feiras, das 19h às 22h45min, e 
sábados, das 9h às 13h. Informações 
e inscrições: Educação Continuada 
– prédio 15, sala 112, 3320-3727 e 
www.pucrs.br/educacaocontinuada. 
Promoção: Instituto de Toxicologia.

4Programa de Voluntariado 
PUCRS/Avesol. Último dia de 
inscrições no site www.pucrs.br/ 
voluntariado ou no Centro de Pas-
toral e Solidariedade (prédio 17, 
sala 101). Podem participar alunos, 
diplomados, professores e técnicos 
administrativos. Os projetos nas 
áreas de saúde, educação, assistên-
cia social e meio ambiente atendem 
crianças, adolescentes, adultos, fa-
mílias e idosos. Informações: 3320-
3576. Promoção: Centro de Pastoral.

diA 24 4 sÁbAdo
4Workshop Ações afirmativas 
de gênero e igualdade racial. O 
debate será coordenado pela profes-
sora Patrícia Grossi. Horário: 9h às 
10h30min. Local: prédio 15, arena. 
Evento aberto à comunidade. In-
formações: 3320-3546. Promoção: 
Faculdade de Serviço Social.

diA 27 4 terçA-FeirA
4Palestra Como declarar o imposto de ren-
da 2012 e já se preparar para o próximo. 
Horário: das 18h20min às 19h20min. Local: pré-
dio 50, s. 706, 7º andar. Informações e inscrições: 
face.labmec@pucrs.br. Promoção: Labmec.
4Jornada Arquidiocesana da Juventude. 
Último dia de inscrições no Centro de Pastoral 
ou no site www.jovenstriconectados.blogspot.
com. Data: 1º/4. Tema: Por que crer? Local: Co-
légio La Salle Dores. Promoção: Setor Juventude 
da Arquidiocese.

diA 26 4 seGuNdA-FeirA
4Palestra O Banco Central e seu papel 
de supervisor dos bancos. Ministrante: 
Irany Oliveira, economista do Banco Central. 
Horário: 18h20min. Local: prédio 50, audi-
tório do 9º andar. Inscrições: face.labmec@
pucrs.br. Promoção: Labmec – Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia.
4Fórum de interdisciplinaridade. Minis-
trante: profª Thais Russomano (Faculdade 
de Medicina) Tema: Atividades academico-
-cientificas do Centro de Microgravidade  
PUCRS: um exemplo de interdisciplinaridade. 
Horário: 17h30min. Local: prédio 40, auditório 
térreo. Inscrições: pesquisa.interdisciplinar@
pucrs.br. Informações: 3320-3513. Promoção: 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.


