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No dIA 29/5, houve a en-
trega da Bolsa mérito Enade 
a alunos concluintes que se 
classificaram em 1º lugar na 
prova do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudan-
tes (Enade). Os diplomados 
Deise cappelletti Luce (En-
fermagem), Leonardo Gueiral 

Rehm (Administração), Patrí-
cia Teixeira de moraes Guerra 
(fisioterapia) e Rita da costa 
feula (Serviço Social) ganha-
rão um curso de especializa-
ção na PUcRS. Rita realizou 
o curso na PUcRS com bolsa 
do Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e con-

quistou a láurea acadêmica. 
Patrícia também foi aluna 
ProUni. Para candidatar-se, o 
diplomado deve apresentar o 
Boletim de Desempenho ao 
Setor de cursos Lato Sensu, 
da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação. Informa-
ções: 3353-4682.

Diplomados recebem Bolsa Mérito Enade

Integridade e ética na 
pesquisa é tema de debate

o ANfIteAtro do prédio 32 se-
dia no dia 1º/6 o 2º Brazilian Meeting 
on Research Integrity, Science and Pu-
blication Ethics (Brispe), que debaterá 
temas como propriedade intelectual, 
bioética, biodiversidade e biopirata-
ria em pesquisa colaborativa interna-
cional. Organizado pela PUCRS com 
UFRJ, Fiocruz e USP, o encontro traz 
palestrantes do Brasil e do exterior, 

como Nicholas Steneck, da Universi-
dade de Michigan, e Linda Nielsen, da 
Universidade de Copenhagen. “Reali-
zar o evento na PUCRS marca a nossa 
presença no cenário mundial em pes-
quisa, inovação e publicações científi-
cas (foto)”, destaca a professora Rose-
mary Shinkai, organizadora do evento. 
As inscrições, gratuitas, podem ser 
feitas pelo www.iibrispe.coppe.ufrj.br.

Nos dIAs 31/5 e 1º/6 ocorre o 6º Encontro de Economia Gaú-
cha, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Economia, 
em parceria com a fundação de Economia e Estatística. haverá ses-
sões temáticas sobre desenvolvimento econômico, macroeconomia 
regional, setor externo, finanças públicas, emprego, estudos urba-
nos, políticas públicas e meio ambiente e desenvolvimento susten-
tável, entre outras. Durante a programação, trabalhos de estudan-
tes serão expostos. haverá palestras com frederico jayme júnior, da 
UfmG, Rodolfo hoffmann, da USP, e David Kupfer, da UfRj. Inscri-
ções pelo www.pucrs.br/eventos/eeg ou na sala 201 do prédio 40.

Encontro trata  
de economia gaúcha

Psicologia e espiritualidade
o PesquIsAdor espanhol Ir. Lluis Serra participa, como convidado da 
PUcRS, do ciclo de palestras sobre Psicologia e Espiritualidade. No dia 4/6, o 
doutor em Psicologia pela Universidade Ramon Llull (Barcelona) palestra nas 
faculdades de filosofia e Teologia, às 10h, no auditório térreo do prédio 50, 
sobre Conhecimento de si e eneagrama. Em 5/6, às 10h, estará na faculdade 
de Psicologia (auditório do 9º andar do prédio 11) abordando Eneagrama 
como tipologia de personalidade: do ser mecânico à pessoa consciente; e às 
17h30min, fala sobre Os desafios da Educação Superior Católica no século 
21, no teatro do prédio 40.  O irmão marista é professor da faculdade de 
Teologia da catalunha e do Instituto de ciências Religiosas de Barcelona. O 
evento é aberto à comunidade acadêmica. Informações: 3320-3550.

de 1º/6 a 4/7, está disponível a Avalia-
ção de Disciplinas de Graduação. Reali-
zada a cada semestre pela Pró-Reitoria 
de Graduação, é uma das modalidades de 
Autoavaliação Institucional. Alunos res-
pondem a 14 questões e os professores, 
a 13, sobre aspectos das disciplinas, ação 
dos docentes e dos estudantes. No espaço 
reservado para comentários, a avaliação 
é individualizada por professor, além da 
possibilidade de acrescentar comentários 
gerais sobre a disciplina. O anonimato é 
garantido aos estudantes, o que constitui 
um dos princípios de avaliação.

Começa a Avaliação 
de Disciplinas

Como PArtICIPAr

Alunos central de Alunos, no site 
www.pucrs.br, em Informações  
acadêmico-financeiras ou em 
www.pucrs.br/autoavaliacao

Professores No site www.pucrs.br/
autoavaliacao

uruguaiana Acesso por meio do banner 
da Avaliação na capa do site 
www.pucrs.campus2.br



Física no cinema 
exibe Blade Runner
em ProGrAmAção co-
memorativa aos 70 anos do curso 
de física, o filme Blade Runner, 
de Ridley Scott, será exibido em 
4/6, no auditório do prédio 10 
(sala 220), às 16h30min. Após a 
sessão, será realizado um debate 
sobre o tema com participação de 
professores. O encontro física no 
cinema, mensal, pode ser valida-
do como atividade complementar 
para alunos do curso. Informa-
ções: 3320-3535.

Reflexões tem revista on-line e rede social
os CoNvIdAdos do Projeto Reflexões 2012, que ocorre em Bento Gon-
çalves de 31/5 a 2/6, poderão manter-se informados, compartilhar fotos e con-
teúdos por meio de um grupo fechado no facebook. A ferramenta de integração 
é acessada via convite. Participantes de edições anteriores poderão solicitar a en-

trada no grupo após 4/6. Em julho, o site www.pucrs.br/
reflexoes trará também newsletters mensais com arti-
gos e repercussões do encontro. No final do ano, a tra-
dicional revista será disponibilizada on-line, alinhando-
-se à postura ambientalmente sustentável adotada pela 
Universidade. O Reflexões é um projeto de formação 
continuada para docentes e técnicos administrativos.

Participe da campanha do agasalho
o CeNtro de Pastoral e Solidariedade 
recebe até 18/6 doações de roupas de inver-
no, calçados e cobertores que serão encami-
nhadas a organizações sociais atendidas pelo 
Programa Voluntariado PUCRS/Avesol. Os 
itens podem ser entregues nas secretarias 
das unidades acadêmicas e na sala 101 do 
prédio 17. Informações: 3320-3576.

Hegel em debate
A fACuldAde de Filosofia e Ciências Hu-
manas promove o grupo de estudos G. W. F. 
Hegel, para a leitura conjunta e debates da obra 
Fenomenologia do Espírito. Os encontros são 

quinzenais, sempre às quintas-feiras, em 31/5, 14 e 28/6 e 5/7, 
às 14h, na sala 505 do prédio 5. Informações com os doutorandos 
pelos e-mails moysespintoneto@gmail.com e adrianobk@gmail.
com ou pelo fone 3320-3553.
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Como aproveitar 
bem os alimentos?
seGuNdo A Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação, 925 milhões de pes-
soas passam fome. Somente no Bra-
sil (IBGE), 39 milhões de quilos de 

alimentos são desperdiçados todo 
dia. Você pode ajudar a reduzir esse 
índice, seguindo as sugestões do 
curso de Nutrição da PUcRS. confira 
algumas: prefira legumes, hortaliças 

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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e frutas da época; compre alimentos pe-
recíveis uma vez por semana, conforme 
a necessidade, e armazene-os em locais 
limpos e em temperatura adequada para 
impedir que estraguem, preparando ape-
nas o suficiente para a refeição. Reutilize: 
o arroz de ontem pode virar um bolinho, 
o frango resultar em uma deliciosa sopa, 
e as cascas e talos, que possuem muitos nutrientes, também po-
dem ser utilizados. Reaproveitar alimentos significa 
conservar energia na produção e no processamento.

Café Solidário aborda 
incubação social
No dIA 1º/6, às 17h, haverá a primeira edição de 2012 do 
café Solidário, com a apresentação dos resultados da pesquisa 
Empreendimentos Solidários: desafios ao processo de incubação 
social relativos aos empreendimentos incluídos pelo Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Assistência Social da facul-
dade de Serviço Social. O café Solidário foi criado em 2011 com 
o lançamento da Incubadora de Empreendimentos Solidários e 
Tecnologias Sociais como um espaço de estudo e formação de 
equipe de trabalho. A promoção é da Incubadora, coordenadoria 
do Desenvolvimento Social/Pró-Reitoria de Extensão. O encontro, 
aberto à comunidade, ocorre na sala 806 do prédio 40.

fOTO: REPRODUÇÃO
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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.

Como PArte do projeto de se tornar 
uma Cidade Universitária Digital, a PUCRS 
aderiu à Comunidade Acadêmica Federada 
(CAFe), uma federação de identidade que 
reúne 27 instituições de ensino e pesquisa 
brasileiras. Os serviços oferecidos são aces-
sados por todos os alunos e funcionários, 
utilizando apenas o seu login e senha de 
autenticação da rede da Universidade, o que 
evita a necessidade de múltiplos processos 
de cadastramento.

Como fAzer
Ao acessar um determinado serviço, o 

usuário é redirecionado para uma página que 
apresenta uma lista de provedores de iden-
tidade. O usuário escolhe sua instituição de 
origem e o navegador é redirecionado para 
o provedor de identidade da Universidade. 
Após a autenticação, é criada uma sessão de 
uso, de forma que acessos a serviços dentro 
de um determinado intervalo de tempo não 
gerem novas requisições de autenticação.

Serviços on-line

CAlouros do curso de Engenharia civil vi-
sitaram o centro de Treinamento Sanit-Gobain Bra-
silit, por meio do Projeto Visitec, da faculdade de 
Engenharia. Acompanhados da professora lIsIANe 
tAvAres, tiveram a oportunidade de aprender no 
local sobre “construção a seco” com o uso de placas 
cimentícias, painéis masterboard e light steel fra-
me. com base na teoria, os alunos experimentaram 
a prática com a montagem do sistema construtivo, 
familiarizando-se com os materiais. Esse modelo é 
muito adotado na Europa e nos EUA pela praticida-
de e rapidez.

o CoordeNAdor do 
Programa de Pós-Graduação 
da faculdade de Odontologia, 
JosÉ ANtÔNIo PolI de 
fIGueIredo, recebeu o tí-
tulo de professor associado 
em Ensino e Desenvolvimento 
do Pós-Graduação em Odon-
tologia da Universidade de 
War wick (Inglaterra). com a 
distinção, pode ministrar aulas 
e discutir planejamento estra-
tégico em pesquisa e ensino 
de Endodontia, sua especia-
lidade. figueiredo dará aulas 
por meio de seminários via in-
ternet. Também se envolverá 
na elaboração dos projetos de 
ensino e pesquisa para as pró-
ximas turmas 
da Endodontia 
do Programa. 
A PUcRS tem 
pesquisas em 
colaboração 
com Warwick, 
algumas publi-
cadas em revis-
tas científicas.

A doutorANdA em Linguística pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Letras, stÉPHANe dIAs, apresentou parte de sua tese, 
intitulada Resolução da ocupação: o diálogo expressivo como forma 
de mediação, durante a 6ª edição do Dialogue Under Occupation, 
em Beirute (Líbano). O evento, realizado na Lebanese American 
University, teve palestras que abordaram a vida de sociedades que 
vivem em regiões sob ocupação. Stéphane, única brasileira a parti-
cipar do congresso, é orientada pelo professor JorGe CAmPos.

o dIretor da Biblioteca Apostólica e do Ar-
quivo Secreto do Vaticano (ASV), cardeal Raffaele 
farina, enviou ofício ao IR. ÉDISON HÜTTNER, 
professor da faculdade de Teologia, agradecendo 
pela obra A Igreja Católica e os povos indígenas do 
Brasil. Os Ticuna da Amazônia. O livro, referenciado 
em dezenas de bibliotecas de universidades nos EUA 

e na Europa e indicado 
em cursos de Teologia, 
é resultado da tese de 
doutorado defendida 
por hüttner na Uni-
versidade Gregoriana 
de Roma. Lançado 
pela Edipucrs e com 
tiragem esgotada, o 
autor trabalha na se-
gunda edição, previs-
ta para o segundo se-
mestre, incluindo nela 
documentos do ASV.
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CoNfIrA os servIços 
GrAtuItos
n Portal de Periódicos da 

Capes: Antes, a comunidade uni-
versitária podia consultar o Portal 
de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) somente 
da rede interna. Para pesquisar em casa, 
era necessário cadastrar-se e configurar o 
computador. Com a CAFe, alunos e funcio-
nários da PUCRS acessam de qualquer lugar 
a biblioteca virtual com produção científica 
internacional.
n Atlases: Biblioteca de imagens de pa-

tologia em alta resolução voltada para estu-
dantes de Medicina e profissionais da área.
n Microsoft DreamSpark: Oferece 

software, para download gratuito, a estu-
dantes de nível superior. O acesso é gratuito 
para membros da CAFe. Existe a opção de 
adesão a uma conta Premium, com mais 
funcionalidades e programas. 

n Gisela Science Gateway: É um 
portal de aplicações científicas do projeto 
Grid Initiatives for e-Science Virtual Com-
munities in Europe and Latin America 
(Gisela). Existem estudos de biociências, 
indústria e ciências da terra, entre outras. 
Na primeira vez em que a pessoa entrar, 
deve registrar-se. A confirmação pode le-
var até três dias úteis.

fOTO: REPRODUÇÃO

ACesso de AluNos e fuNCIoNÁrIos 
dA PuCrs de quAlquer luGAr

https://www.rnp.br/servicos/
cafe_servicosdisponiveis.html
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A ansiedade no coração 
do homem o abate, mas 
a boa palavra o alegra.

Prov. 12:25

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-
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, Bian-
ca 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: PenseDesign • Impres-
são: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias 
diá rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

dIA 30 4 quaRTa-FEIRa
4Talkshow Tabagismo: o que eu tenho a ver com 
isso? Discussão com alunos sobre a importância de abor-
dar o tema em suas áreas de atuação. Horário: 8h30min às 
11h30min. Local: prédio 11, auditório. Informações: 3320-
3708. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.

4Ciclo de Palestras Psicologia e Espiri tua lidade. 
Tema: A Espiritualidade na Prática Clínica. Ministrante: 
Marisa Muller (psicóloga e psicoterapeuta). Horário: 10h. 
Local: prédio 11, auditório do 9º andar. Promoção: Centro de 
Pastoral e Faculdade de Psicologia.

4Sobremesa Musical. Apresentação da Orquestra Filar-
mônica da PUCRS com repertório de Ray Conniff. Horário: 
13h. Local: prédio 9, saguão. Promoção: Instituto de Cultura 
Musical.

4Seminário Economia 5 ½. Ministrante: professora 
Andréa Ledda (Unicamp). Tema: Um novo dilema para o 
agronegócio brasileiro – investir em logística ou enfrentar 
as exigências regulatórias da biotecnologia? Local: prédio 50, 
7º andar, Labmec. Horário: 17h30min. Informações: 3320-
3688. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Economia.

4Debate É possível construir um biobanco para 
pesquisa resguardando a dignidade humana? Mi-
nistrante: professor Carlos María Romeo Casabona (diretor 
da Cátedra  de Direito e Genoma Humano das Universidad 
de Deusto e del País Vasco). Horário: 19h30min. Local: pré-
dio 50, auditório do 9º andar. Inscrições: inscricaobioetica@
pucrs.br. Informações: 3320-3679. Promoção: Instituto de 
Bioética.

dIA 31 4 quINTa-FEIRa
4Palestra A relação alma/corpo e o conhecimento 
dos objetos naturais em Pedro Hispano. Ministrante: 
professor José Francisco Meirinhos (Universidade do Porto). 
Horário: 14h30min. Local: PUCRS, prédio 5, auditório. Pro-
moção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

4Programa + saber. Tema: Internacionalize a sua forma-
ção. Ministrantes: alunos intercambistas. Horário: 17h30min 
às 19h. Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Inscrições: 
logos@pucrs.br, ou no local, conforme disponibilidade de 
vagas. Promoção: Pró-Reitoria de Graduação.

4Missa de coroação de Nossa Senhora. Horário: 
18h30min. Local: Igreja Cristo Mestre. Antes da missa, a igreja 
acolherá as pessoas que desejarem rezar diante da Imagem de 
Nossa Senhora e depositar suas intenções e pedidos, que se-
rão colocados no altar. Informações: www.pucrs.br/pastoral.

4Momento Formandos. Homenagem 
da PUCRS aos alunos que encerram o curso 
de graduação. Data: 6/6. Horário: 20h. Local: 
Centro de Eventos. Confirmar presença infor-
mando nome e curso pelo diplomadospucrs@
pucrs.br. Informações: 3353-4701 ou www.
pucrs.br/diplomados. Promoção: Programa 
Diplomados.

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

dIA 5 4 TERça-FEIRa
4Palestra Projeto de Sis-
temas Embarcados To-
lerantes a Falhas para 
Aplicações Aeroespaciais. 
Ministrante: professor Eduar-
do Augusto Bezerra (UFSC). 
Horário: 16h. Local: prédio 30, 
bloco B, sala 302. Informações: 
engenharia.pg.eletrica@pucrs.
br ou 3320-3540 Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica.

4Cidades Sustentáveis: 
Qual a Porto Alegre que 
queremos? Temas: Soluções 
econômicas para a sustentabili-
dade: um conflito irreversível? e 
O aspecto ambiental da susten-
tabilidade no futuro que que-
remos para Porto Alegre. Mi-
nistrantes: professores Gustavo 
Inácio de Moraes e Marcus Se-
ferin. Horário: 17h30min. Local: 
prédio 9, auditório. Informações: 
3320-3640. Promoção: Instituto 
do Meio Ambiente.

41º Seminário de Política 
Internacional: atores in-
ternacionais em um mun-
do multipolar. Tema: África 
e Oriente Médio. Ministrantes: 
Marçal Paredes (PUCRS) e José 
Luiz S. Preiss (Faculdade Anglo-
-Americano). Local: prédio 5, 
auditório. Horário: 18h30min às 
20h. Informações: 3320-3534. 
Promoção: Programas de Pós-
-Graduação em Ciências Sociais 
e História.

dIA 1º 4 SExTa-FEIRa
4Vestibular de Inverno 
2012. Último dia de inscrições 
pelo www.pucrs.br/vestibular. 
Data das provas: 16 e 17/6, das 14h 
às 18h. Informações: vestibular@
pucrs.br ou no Núcleo de Ingresso, 
pelo 3320-3557.

4Curso de Extensão assis-
tência de Direção para Cine-
ma e Televisão e Introdução 
à Continuidade. Último dia 
de inscrições. Início das aulas: 
11/6. Horário das aulas: segunda a sexta-feira das 
8h30min às 11h30min. Promoção: Faculdade de 
Comunicação Social.  

dIA 2 4 sÁbAdo
4Workshop Serviço Social e o trabalho 
com população em situação de rua. Minis-
trante: professora Jane Cruz Prates. Horário: 9h às 
10h30min. Local: prédio 15, Arena. Informações: 
3320-3546. Promoção: Faculdade de Serviço Social.

dIA 4 4 SEguNDa-FEIRa
4seminário Povoamento da América 
Meridional Platina: Tempo, Espaço e Cul-
tura Material. Tema: O guarani e sua inser-
ção na sociedade colonial. Ministrante: professor 
Eduardo Neumann (UFRGS). Horário: 14h às 
17h30min. Local: prédio 3, sala 307. Informações:  
3320-3534. Promoção: Programa de Pós-Gradua-
ção em História. 

41º Ciclo de Palestras de direito empresa-
rial. Tema: Princípio da Preservação da Empresa 
– efeitos no direito falimentar. Ministrantes: Luiz 
Inácio Vigil Neto, procurador de Justiça, e Sérgio 
Inácio Coelho e Silva, professor da Faculdade de 
Direito (Fadir). Horário: 18h. Local: prédio 11, sala 
307. Inscrições: secretaria do prédio 11, 8º andar. 
Público-alvo: alunos e diplomados da Faculdade. 
Informações: 3320-3634. Promoção: Fadir.

4Palestra Investindo em dividendos. Horá-
rio: 18h20min às 19h20min. Local: prédio 50, sala 
705. Informações e inscrições: face.labmec@pucrs.
br. Promoção: Laboratório de Mercados e Capitais 
da Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia (Face).

4Curso de Extensão Calculadora Financei-
ra HP 12C. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 5/6. Horário das aulas: Terça e quarta-feira, 
das 14h às 18h. Promoção: Face.  


