
A FAculdAde de Medicina promove, nos dias 28, 29 e 30/3, o Seminário de Ino-
vação em Medicina. Participam o médico, empresário e presidente da Ferramentas Gerais, 
Jorge Logemann, na palestra O que a sociedade espera de um médico?; o ex-secretário da 
saúde do RS Germano Bonow, falando sobre Como o Estado espera que uma Faculdade de 
Medicina forme seus médicos? e Martín Torre, vice-reitor acadêmico e de investigação do 
Instituto Tecnológico de Monterrey (México), que trata da Inovação no ensino médico. 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: inovamed@pucrs.br.

Seminário debate papel dos médicos

O NúcleO Empreen-
dedor, vinculado à Facul-
dade de Administração, 
Contabilidade e Economia 
e à Rede Inovapuc, cele-
bra a adoção de um novo 
conceito de atuação ao 
inaugurar, em 3/4, novas 
instalações no 4º andar 
do prédio 50. Focado em 
aproximar-se ainda mais 
dos alunos e em aumentar 
a interatividade, aliou-se 
a parceiros como a em-

presa Totvs, instalada no 
Tecnopuc, para colocar 
em prática um projeto 
que proporcionará mais 
soluções de empreendedo-
rismo à comunidade. A re-
estruturação inclui layout 
moderno, espaços amplos 
visando à interação de 
equipes e ao aumento de 
colaboradores. O evento 
terá a presença do presi-
dente da Totvs no Brasil, 
Laércio Constantino.

O tempO da Quaresma, pe-
ríodo que antecede a Páscoa, é 
de reflexão e aprofundamento 
espiritual. O Centro de Pastoral 

e Solidariedade organizou para 
a comunidade universitária ati-
vidades de preparação. Confira a 
programação.

Núcleo empreendedor 
tem novo conceito

pastoral em tempo de Quaresma

Oracle university 
é nova parceira
A OrAcle University, divisão educa-
cional da empresa presente em mais de 
86 países, fez um acordo com a PUCRS 
para realizar cursos de educação conti-
nuada sobre as últimas versões das tec-
nologias da Oracle, como Oracle Databa-
se Appliance, MySQL e Java. A parceria 
foi assinada durante a Jornada Acadêmi-
ca da Faculdade de Informática, no dia 
21/3. As aulas, que ocorrerão ainda no 
primeiro semestre, abordarão conteúdos 
do programa WDP – Workforce Deve-
lopment Program. O objetivo é ampliar 
a qualidade e o número de profissionais 
especializados em TI para atender à cres-
cente demanda do mercado.

4 ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO INTERNA  
DA PONTIFícIA UNIVERSIDADE 
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NO diA 24/3, a Universidade pas-
sou a ter sua energia elétrica suprida 
por uma subestação 69 kV própria, 
localizada em frente ao Hospital São 
Lucas. A subestação integra o sistema 
elétrico da cidade, mas foi construída 
pela  PUCRS, que fez um acordo de 
responsabilidade compartilhada com a 
CEEE para sua implantação. A estatal é 
responsável pela operação e manuten-
ção dos módulos de linha, enquanto a 
PUCRS, pelos transformadores e dis-

tribuição de alimentadores. A estrutura 
teve um investimento de R$ 8 milhões 
e foi concebida visando a atender a ne-
cessidade do Campus nos próximos 20 
anos, com aumento de confiabilidade, 
disponibilidade e qualidade de energia. 
Desde 2010 havia limitações à expansão 
de energia da Instituição, pois a CEEE 
não podia mais atender plenamente 
à demanda. Parte da carga destinada 
à Universidade agora atenderá outros 
clientes da concessionária na região.

Subestação abastece a PUCRS de energia
FOTO: BRUNO TODEScHINI

Reuniões de trabalho podem 
ser produtivas    pÁGiNA 3

miSSAS diÁriAS

De segunda a sexta-feira, às 18h30min, na Igreja cristo Mestre. 
A proposta é refletir sobre alguns temas, tomados da mensagem  

do Papa Bento XVI para a Quaresma 2012. 

cONFiSSõeS e AcONSelhAmeNtO eSpirituAl

Os interessados são atendidos na Igreja cristo Mestre,  
de terça a sexta-feira, a partir das 17h30min.

JOrNAdA prepArAtóriA pArA A pÁScOA

Ocorrerá na Igreja cristo Mestre, dia 3/4, em dois horários:  
das 11h30 às 12h e das 18h às 18h30min. Depois haverá missa.
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Campanha de vacinação
pArA preveNir o contágio 
dos vírus sazonal (gripe comum) e 
pandêmico (H1N1), a Universidade 
promove a Campanha de Vacina-
ção Preventiva contra a Gripe. Pro-
fessores, técnicos administrativos 
da PUCRS e da Gráfica Epecê, seus 
dependentes e estagiários interes-

sados devem se inscrever até 30/3, 
na Gerência de Recursos Huma-
nos (prédio 1, sala 101). O valor da 
vacina será descontado em folha e 
parte do custo será subsidiado para 
algumas faixas salariais. Informa-
ções: http://portal.pucrs.br/sites/
proaf/grh. 

Encontros na Física
A FAculdAde de Física promove em 28/3 a palestra História da Comu-
nicação – Ênfase na Tecnologia da Fibra Óptica, com o professor Aldoir Rigoni. 
O encontro ocorre às 18h30min e integra a programação comemorativa aos 70 
anos do curso. Já no dia 2/4, das 16h30min às 19h30min, o Física no cinema 
exibe o filme 2001: uma odisseia no espaço, seguido de debate com professo-
res do curso. As duas palestras são gratuitas e ocorrem no auditório do prédio 
10. Informações: 3320-3535.
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Energia provinda do Sol
A eNerGiA provinda do sol, se 
convertida, equivale à eletricida-
de que seria gerada por 10 bilhões 
de hidrelétricas do porte de Itaipu. 
Apesar de abundante, é pouco apro-
veitada no Brasil. Você já pensou 
em trocar o seu chuveiro elétrico, 
responsável por cerca de 30% da 

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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Homenagem   
  à Catedral 
Metropolitana
em 2012, 
os Concertos 
Comunitários 
Zaffari ingres-
sam no seu 25º 
ano e iniciam 
suas ativida-
des com uma 
homenagem 
aos 240 anos 
da Paróquia 
Madre de Deus – Catedral Metropolitana. Nos dias 30 
e 31/3, às 20h, será realizado o Concerto Missa Crioula, 
de Ariel Ramirez, na Paróquia São Pedro (Av. Cristóvão 
Colombo, 1629) e na Catedral Metropolitana (Rua Du-
que de Caxias, 1047), respectivamente. A apresentação 
terá o Coral e a Orquestra Filarmônica da PUCRS, os 
solistas Pedro Spohr e Adriana de Almeida, sob regência 
do maestro Marcio Buzatto. A entrada é franca.

Fonte: 
Projeto USE

Inscrições abertas para o Projeto Rondon
A cOOrdeNAdOriA de Desenvolvimento Social, por meio do Núcleo 
de Extensão comunitária, seleciona professores e estudantes para a edição 
2012/2 do Projeto Rondon. Docentes interessados em representar a PUcRS 
e supervisionar equipes de trabalho devem agendar reunião pelo edgaree@ 
pucrs.br. Alunos que desejam compor as equipes podem se inscrever pelo www.
pucrs.br/projetorondon/inscricoes. No dia 29/3 será realizada uma reunião 
obrigatória para todos os inscritos no processo de seleção, no auditório do 
prédio 11, às 19h30min. Informações: 3353-4065.

Moderna Idade
A pucrS recebe nos dias 30 e 31/3 o evento 
Moderna Idade: a terceira idade do século 21, 
no prédio 41. O encontro traz palestras, ofici-
nas, exibição de filmes, apresentação de corais, 
de dança e de grupos de teatro. Cardiologistas, 
médicos, assistentes sociais, cineastas e fotó-
grafos falam sobre segurança, direitos e ser-
viços do idoso, espiritualidade e criatividade, 
entre outros temas. Inscrições: http://j.mp/
zT8S7a. A promoção tem apoio do Instituto 
de Geriatria e Gerontologia da Universidade.

Atividades de páscoa
O SetOr de Recreação da Pediatria do Hospital São Lucas recebe 
doações de chocolates para serem distribuídos às crianças internadas 
durante a Festa de Páscoa em 4/4. As doações devem ser feitas até 2/4, das 8h às 11h 
e das 14h às 17h, no 5º andar. Informações: 3320-3000, ramal 2507. Já a Associação dos 
Funcionários da PUcRS promove a tradicional Feira de Páscoa até 2/4. Os chocolates Do 
Parke estão à venda no 2º andar do prédio 3 no campus central. Informações: 3339-2320.

FOTO: GILSON OLIVEIRA/ARQUIVO AScOM

conta de luz, por um sistema de aque-
cimento solar de água? É possível ain-
da produzir energia elétrica por meio 
de painéis fotovoltaicos, em locali-
dades de difícil acesso aos sistemas 
convencionais, reduzindo impactos 
provenientes dos processos de gera-
ção térmica ou hídrica. Mas as ideias 

não se restringem a isso. Que 
tal abrir as cortinas e apro-
veitar a iluminação natural? 
Também podem-se utilizar 
tecnologias de domos ou claraboias nas 
construções. Além de conservar energia, 
a iluminação natural proporciona uma 
sensação de bem-estar.
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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.

hÁ Quem diga que, em uma organização, ou se 
trabalha ou se fazem reuniões, pois geralmente elas 
se tornam momentos de pouca produtividade e perda 
de tempo. A falta de objetividade, locais impróprios, 
muitos participantes, liderança fragilizada, falta de 
fechamento das ideias e resoluções colaboram para 
que sejam enfadonhas, cansativas e improdutivas. 

As reuniões buscam, geralmente, a resolução de 
problemas. Contudo, o que acontece, na maioria das 
vezes, são encontros com muitas notícias, levanta-
mentos e pouca análise crítica e discussão de soluções. 
Não devem servir somente de desabafo e apelos por 
parte dos participantes, mas como oportunidades de 
elencar maneiras de como promover mudanças nas 
equipes, processos, relações, produtos e serviços. Não 
podem ser vistas como um momento de integração; 
existem outras ocasiões para isso. Não precisam ter 
um clima tenso, inquisidor e de cobranças. É impor-
tante que todos se sintam à vontade para colaborar.

Como tirar proveito em 
reuniões de trabalho

em 20/3, o coordenador 
do curso Superior de Tecno-
logia em Produção Audiovi-
sual, JOÃO Guilherme 
BArONe, foi apresentado 
como o novo presidente da 
Fundação cinema RS (Fun-
dacine), para a gestão 2012-
2014. Na ocasião, destacou 
os projetos que a Fundacine tem desenvolvido, como o centro Tecnológico Audiovisual 
do RS (Tecna), em parceira com a PUcRS e o governo do Estado. O objetivo do Tecna, 
que ficará instalado no Tecnopuc, em Viamão, é consolidar o RS como polo audiovisual. 

OS prOFeSSOreS pAulO SpOrleder 
de SOuZA, diretor do Instituto de Bioética, e 
clArice AlhO, membro da Comissão Cien-
tífica, foram palestrantes do Congresso In-
ternacional sobre Bancos de Perfis Genéticos 
para fins de Persecução Criminal, no painel 
Direito, genética e tecnologia: perspectivas 
interdisciplinares, realizado na Unisinos. A 
coordenadora científica do Instituto de Bio-
ética, professora JuSSArA lOch, retornou 
da Argentina, onde palestrou no Seminario 
Intensivo de Posgrado, intitulado De pacien-
tes a ciudadanas/os: sobre la autonomia en 
sanidade, organizado pelo Observatório de 
Bioética e Direito da Universidade de Barce-
lona, em parceria com a Faculdade de Direito 
da Universidade de Buenos Aires. 

A cliever, projeto pré-incubado na Raiar, 
foi premiada na categoria Máquinas, no 9º Prê-
mio Lançamentos Fimec, por sua impressora 3D, 
a primeira a ser fabricada inteiramente no Brasil. 
O evento fez parte da programação da Feira Inter-
nacional de couros, Produtos Químicos, compo-
nentes, Máquinas e Equipamentos para calçados 
e curtumes (Fimec). O idealizador do projeto é 
rOdriGO KruG (na foto, à esq.), técnico em 
mecatrônica e aluno do 7º semestre de Engenha-
ria de controle e Automação da Universidade.

cOmiSSõeS deSiGNA-
dAS pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep) virão à PUCRS a 
partir de abril para a avaliação 
de cinco cursos de graduação: 
Hotelaria, Gestão em Turismo, 
Produção Audiovisual, Teolo-
gia e Ciências Aeronáuticas. Os 
dois primeiros, para reconhe-
cimento, pois são cursos novos 
(na modalidade tecnológicos) 
e os outros três para a renova-
ção de reconhecimento – não 
participam do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes 
(Enade).

OrieNtAçõeS
n Para uma reunião ser mais 

focada e produtiva, deve existir 
um líder que conduz os assuntos, 
dando prioridade da palavra para 
as pessoas, tomando algumas de-
cisões e fazendo as conclusões ne-
cessárias. Esse líder não é, neces-
sariamente, o chefe ou o gestor.

n O líder deve manter um dis-
curso focado nos objetivos da reu-
nião, fazer perguntas abertas, es-
cutar a todos que queiram colocar 
a sua opinião, estimular a reflexão 
e levar em conta pontos a favor e 
contra determinado assunto. 

n É importante não terminar a 
reunião sem uma conclusão geral 
e sem as diretrizes bem claras.

n O colaborador pode se preparar 
para a reunião fazendo um levanta-
mento prévio sobre os assuntos que 
gostaria de abordar. Deve levar em con-
sideração três passos: pensar sobre o 
problema, analisar as possíveis causas 
e levantar algumas soluções. Assim ele 
pode expor na 
reunião as solu-
ções mais favorá-
veis e escolher a 
melhor, alinhan-
do formalmente 
com o grupo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Fonte: André Duhá, pro-
fessor da Faculdade de 
Administração, contabi-
lidade e Economia. cola-
boração: Ana carolina da 
Silva, analista de Desen-
volvimento de carreiras

FOTO: cARL DwyER/STOck.XcHNG
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Pensar numa pessoa que 
se ama é rezar por ela.

(Santa teresinha)

centro de pastoral e Solidariedade: prédio 17 
Venha fazer parte desta história. 

www.pucrs.br/pastoral

diA 28 4 quarta-FEIra

4Aula inaugural da Faculdade de medi-
cina (Famed). Tema: Medicina do Esporte: 
passado, presente e futuro. Ministrante. Eduar -
do De Rose. Horário: 11h. Local: anfiteatro Ir. 
José Otão – 2º andar do HSL. Informações:  
3320-3015. Promoção: Famed.

4Palestras para Comunidade. Tema: Incon-
tinência Urinária no Idoso. Ministrante: Pérsia 
Menz. Horário: 15h. Local: Instituto de Geriatria 
e Gerontologia (IGG) – 3º andar do Hospital São 
Lucas. Informações: 3336-8153. Promoção: IGG.

4Seminário Economia 5 ½. Ministrante: 
professor Cristiano Ghinis. Tema: Efeitos da 
construção civil sobre a distribuição espacial 
da renda do trabalho nos municípios brasi-
leiros, 1985-2008. Horário: 17h30min. Local: 
prédio 50, auditório do 9º andar. Informações:  
3320-3688. Promoção: Programa de Pós-Gra-
duação em Economia.

4palestra Dicas para a declaração do IR 
2012 e como já se preparar para o próximo. 
Ministrante: Prof. João Carlos Schier. Horário: 
18h20min às 19h20min. Local: prédio 50, sala 
705. Inscrições e informações: face.labmec@
pucrs.br. Promoção: Laboratório de Mercado 
de Capitais.

diA 294 quInta-FEIra

4palestra Descobrindo Carreiras. Minis-
trante: Paulo Amorim (diretor de recursos hu-
manos da Dell para a América Latina). Horário: 
18h15min às 19h20min. Local: prédio 50, audi-
tório térreo. Público-alvo: alunos da Faculda-
de de Administração, Contabilidade e Econo-
mia. Informações e inscrições: 3205-3141 ou  
escritorio@fijo.org.br. Promoção: Escritório de 
Carreiras.

O boletim semanal pucrS NOtÍciAS é editado pela Asses-
soria de comunicação Social da Universidade. coordena-
dora da Assessoria: Ana Luisa Baseggio • editora execu-
tiva: 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 • revisão: Antônio Dalpicol • Fotógrafos: Bruno Todeschini 
e Gilson Oliveira • publicação on-line: Rodrigo Ojeda • estagiárias: 
Jéssica Mello, Júlia Merker e Luíza Pozzobon • Projeto gráfico: Pen-
seDesign • impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das 
notícias diá rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

diA 2 4 SEgunda-FEIra

4conferência com Gilmar mendes, 
ministro do Supremo tribunal Fe-
deral. Tema: O STF como guarda da 
Constituição. Horário: 10h30min. Lo-
cal: prédio 11, auditório. Público: alunos 
de graduação, de pós-graduação e diplo-
mados da Faculdade de Direito (Fadir). 
Inscrições e informações: secretaria da 
Fadir: prédio 11, 8º andar e 3320-3634. 
Promoção: Programa de Pós-Gradua-
ção em Direito-Mestrado e Doutorado.

4palestra Utilizando o programa 
Profitchart para investir em ações. 
Horário: 18h20min às 19h20min. Lo-
cal: prédio 50, sala 705. Inscrições: face. 
labmec@pucrs.br. Promoção: Labmec.

4Workshop estado Social e Glo-
balização – escola de Altos estudos 
(Capes). Data: 2 e 3/4. Local: prédio 11, 
sala 1035. Público-alvo: Pós-Graduação  
Stricto Sensu. Inscrições: ppgdir@pucrs.br 
ou 3320-3537 (com Caren). Promoção: Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito.

4Cine Comentado. Filme: Lembranças. 
Horário: 14h15min às 17h. Local: prédio 
40, sala 202. Público: pessoas a partir de 50 
anos. Informações: 3353-4114. Promoção: 
Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas 
Sociais da Faculdade de Serviço Social e Pro-
grama de Pós-Graduação em Serviço Social.

4colóquio internacional literatura e 
diversidade cultural: Repensando a 
Lusofonia. Último dia de inscrições. Evento 
pretende realizar uma abordagem de exce-
lência científica dos vários sistemas literá-
rios, a sua relação com a sociedade, o espa-
ço e o tempo (colonial pós-independência e 
pós-colonial). Data: 10 a 12/4. Local: prédio 
7, auditório. Informações e inscrições: www.
pucrs.br/eventos/coloquiolusofonia ou  
Proex – Prédio 40, Sala 201. Promoção: Fa-
culdade de Letras.

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.

4Aula experiencial da 
HSM Educação. Minis-
trante: Gilberto Guimarães, 
coordenador do EDP em 
Liderança. Local: Unida-
de HSM Educação PUCRS 
(prédio 50, 8º andar). Ho-
rário: 19h às 22h30min. Ins-
crições: enviar e-mail com 
assunto “Aulas experien-
ciais” para hsmeducacao 
@pucrs.br. Entrada fran-
ca. Informações: www.
pucrs.br/hsmeducacao ou  
3323-6222. Promoção: 
HSM Educação.

4Fé e Cultura. Data: 10/4. 
Tema: Liberdade, respon-
sabilidade e crise de valo-
res. Ministrante: Prof. Per-

gentino Pivatto (Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas). 
Horário: 17h45min. Informa-
ções: www.pucrs.br/feecultura 
ou feecultura@pucrs.br.

4Simpósio mundo da vida, 
Identidade e Sociedade. 
Data: 18 e 19/4. Evento con-
tará com palestra de Thomas 
Luckmann, da Universidade 
de Konstanz (Alemanha). In-
formações e inscrições: Proex, 
prédio 40, sala 201. Público-
-alvo: estudantes e pesquisa-
dores de sociologia, psicologia, 
comunicação e filosofia. Pro-
moção: Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas.

4curso de extensão 4º ci-
clo de estudos sobre direito 
do mercado (modalidade a 
distância). Inscrições prorro-
gadas até 23/4. Início das au-
las: 7/5. Promoção: Faculdade 
de Direito.  


