
Circulação especial
DeviDo aos feriados de Nossa Senho-
ra Aparecida e Dia do Professor, esta edição 
do Boletim PUCRS Notícias, excepcional-
mente, terá validade até 23/10. As próxi-
mas edições voltarão à circulação normal.
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a PUCRs foi a única Instituição de 
Ensino Superior Privada a conquistar o 
Prêmio SciVal Brasil 2012, na categoria 
Citações por documento. O prêmio home-
nageia instituições que mais contribuem 
para o desenvolvimento científico do País, 
e os vencedores foram selecionados a par-
tir de indicadores de produção científica 

extraídos da ferramenta de avaliação de 
produção científica SciVal, da Editora 
Elsevier. As demais premiadas são uni-
versidades, centros e institutos federais. 
A cerimônia de entrega será realizada no 
dia 18/10, em Brasília, e terá a presença 
do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção (PRPPG), Jorge Audy, e da respon-

sável pela Coordenadoria de Pesquisa da  
PRPPG, Carla Bonan. “O prêmio é reflexo 
da qualificação de nossos pesquisadores 
e do forte investimento da Universidade 
na área de Pesquisa, o que tem colocado 
a PUCRS como protagonista no desenvol-
vimento da ciência e inovação no nosso 
País”, ressalta Carla.

Universidade conquista  
Prêmio SciVal Brasil 2012
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a FaCUlDaDe de serviço social (fss) e a faculdade de Educação (faced) recebem a 
secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra as mulheres, Aparecida Gonçalves, 
em 19/10, para palestra sobre Políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres 
no Brasil: desafios para a implementação da Lei Maria da Penha. A palestra integra o semi-
nário sobre Violência doméstica, realizado pela Secretaria de Política para as Mulheres do 
rS, em parceria com a universidade, e ocorre no auditório do prédio 15, às 19h. É aberto a 
alunos da PuCrS, gestores de políticas para as mulheres, agentes públicos e representantes 
de movimentos de defesa de direitos das mulheres. informações: 3320-3546.

secretária nacional fala sobre 
enfrentamento à violência contra mulheres

os Detetives norte-americanos Joseph blozis e Charles Saba ministram o seminá-
rio CSI – investigação de crime e treinamento prático, nos dias 22 e 23/10, no auditório 
do prédio 32. o primeiro dia do evento aborda reconhecimento e coleta de vestígios em 
local de morte. o segundo trata sobre investigação após o desastre das torres gêmeas, 
além de treinamento prático simulado com manequins, no tecnopuc, em Viamão. blozis 
foi detetive sênior do departamento de Polícia de nova York na unidade CSi e conduziu a 
investigação do ataque de 11 de setembro ao World trade Center. Saba coordena instru-
tores da uSPit, que oferecem formação tática de altíssima qualidade, programas e treina-
mento para profissionais e aspirantes à área da Segurança Pública nos euA. A promoção é 
da Faculdade de biociências, em parceria com a Life technologies e a Associação brasileira 
de Criminalística. inscrições e informações: www.fijo.com.br e 3353-4534.

Seminário aborda investigação  
de crime e treinamento prático
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o BRiqUe da redenção é tema do 5º Con-
gresso internacional de Pesquisa (Auto)biográfica 
(Cipa), realizado na PuCrS, de 16 a 19/10. O 
evento conta com conferências, mesas-redondas, 
minicursos, exposições de trabalhos e lançamento 
de livros, entre outras atividades. os participantes 
são de países como França, espanha, Alemanha, 
Portugal, Argentina, Canadá, Suíça, dinamarca, 
méxico, Itália, colômbia e diversos estados do 
brasil. inscrições e informações: www.pucrs.br/ 
eventos/cipa e 3320-3680. A promoção é do Pro-
grama de Pós-Graduação da faculdade de Educa-
ção, em parceria com a Associação brasileira de 
Pesquisa (Auto)biográfica.

Pesquisadores 
debatem Brique  

da Redenção
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Prepare-se para o 
Horário de Verão
Com a chegada do ve-
rão, a tendência é que o 
valor da conta de energia 
elétrica aumente. Apesar 
de adiantar em uma hora 
os relógios, para aprovei-
tar mais a luz natural e 

consumir menos ilumina-
ção artificial (o Horário de 
Verão começa dia 21/10), 
a utilização de equipamen-
tos como ar-condicionado 
e ventilador faz com que 
o gasto com eletricidade 

aumente bruscamente em 
grande parte dos domicí-
lios. Para minimizar isso, 
observe a etiqueta de con-
sumo dos equipamentos 
(no momento da compra), 
evite abrir a geladeira di-

versas vezes ao dia e utilize 
o ar-condicionado em am-
biente com janelas e portas 
bem fechadas. Fique aten-
to também aos aumentos 
anuais das tarifas. Para os 
consumidores da cEEE, 

no dia 25/10, o preço da 
energia elétrica mudará. 
Para outras informações, 
contate a sua concessio-
nária e a Agência Nacional 
de Energia 
Elétrica.

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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Palestra com gerente 
de P&D da HP
o GeReNte de pesquisa e desenvolvimento 
da HP, Celso Kern, ministra palestra na série Des-
cobrindo Carreiras, no dia 22/10, às 18h15min, 
no auditório térreo do prédio 50. Kern é gradua-
do em Ciência da Computação e especialista em 
Gestão Estratégica de TI. O encontro é gratuito 
e promovido pelo Escritório de Carreiras. As 
vagas são limitadas. Os alunos receberão ates-
tado de participação. Informações e inscrições:  
3205-3141 e eventos@carreiraspucrs.com.br.

Fonte: 
Projeto uSe

Bolsas na Alemanha
alUNos De graduação que buscam intercâm-
bio no exterior podem participar da palestra Pos-
sibilidades de bolsas na Alemanha – Programa 
Ciência Sem Fronteiras, no dia 22/10, às 14h, no 
auditório do prédio 40. A palestrante é Betina Soa-
res Böse, coordenadora dos programas Ciências 
sem Fronteiras do Serviço Alemão de Intercâmbio 
(DAAD). A promoção é da Assessoria para Assun-
tos Internacionais e Interinstitucionais (AAII) da 
PUCRS. Informações: 3320-3660.

Ministro de Israel  
debate direitos humanos
a FaCUlDaDe de Direito (Fadir) recebe o 
ministro da Suprema Corte de Israel, Salim Jou-
bran, para conferência sobre direitos humanos 
em 23/10. O encontro, voltado para alunos de 
graduação, pós-graduação e diplomados da Fadir, 
ocorre às 10h, no auditório do prédio 9. Também 
debaterão o tema o desembargador do Tribunal de 
Justiça do RS, Eugênio Facchini Neto, o promotor 
de justiça do Ministério Público do RS, Cláudio 
Ari Mello, e o desembargador federal do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, Joel Ilan Pacior-
nik. Inscrições gratuitas no 8º andar do prédio 11. 
As vagas são limitadas. Informações: 3320-3634.

Momento de homenagem e despedida
No Dia 24/10, o Programa Diplomados promove o Momento 
Formandos, em homenagem aos alunos que encerram o curso de 
graduação neste semestre. A atividade ocorre no Centro de Eventos 
(prédio 41), às 20h, e terá apresentação da Orquestra Filarmônica 
da PUCRS e um vídeo sobre a trajetória acadêmica. Interessados 
devem confirmar presença pelo diplomadospucrs@pucrs.br, infor-
mando nome e curso. Informações: 3353-4701 ou www.pucrs.br/
diplomados.

4ª semana de Desenvolvimento 
socioambiental 2012
CoNheCeR e discutir práticas socioambientais nos âmbitos do ensino, da 
pesquisa, da extensão e da gestão no contexto da Universidade é o objetivo da 
4ª Semana de Desenvolvimento Socioambiental da PUCRS, que ocorre de 22 
a 27/10. Entre os temas abordados estão responsabilidade 
social universitária e contribuição da ciência e tecnologia em 
diferentes campos como a produção de alimentos, melhoria 
das condições de saúde e habitação, exploração e preserva-
ção de recursos naturais e tecnologias limpas, agregação de 
valor à produção industrial, redução da desigualdade social 
e do desequilíbrio natural, desenvolvimento de tecnologia 
social e tecnologias limpas, a inovação para soluções sociais 
e ambientais. O evento gratuito traz painéis, seminários, 
oficinas, caminhada de percepção ambiental e minifeira de 
economia solidária. Inscrições e informações: 3353-8383 e  
desenvolvimentosocial@pucrs.br.

Foto: bruno todeSCHini



a PUCRs começou em setembro o curso 
Formação Continuada para Professores de 1º, 2º 
e 3º Anos do ensino Fundamental. A atividade 
conta com a participação de 270 professores de 
43 escolas de 1º a 3º Ano de ensino Fundamen-
tal de escolas da rede estadual, pertencentes ao 
Polo 2, em Porto Alegre. Palestras e oficinas ca-
racterizam o curso. os encontros seguem no dia 
22/10, novembro e dezembro. As atividades 
são coordenadas pela faculdade de Educação 
em parceria com as faculdades de Letras e de 
educação Física e Ciências do desporto.
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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.

Uma eNtRevista de emprego exige do 
candidato preparação para que consiga res-
ponder às perguntas que serão feitas e, princi-
palmente, que saiba expor sua trajetória pro-
fissional de forma objetiva, lógica e atrativa. O 
autoconhecimento e o conhecimento da empre-
sa são fundamentais nesse processo. O ideal é 
que o candidato possa sentir-se à vontade com o 
entrevistador, mas não ao ponto de se descuidar 
da postura, dando risadas altas, utilizando gírias 
e desviando o assunto. 

As perguntas realizadas num processo seleti-
vo podem ser desde “Fale sobre um ponto forte 
e um ponto fraco seu” até “Conte sobre algum 
projeto que você tenha encontrado dificuldades 
para chegar a resultados satisfatórios”. A segun-
da pergunta está mais relacionada à entrevista 
por competências, fundamentada no princípio 
de que o passado prediz o futuro. 

A entrevista de emprego pode ser conside-
rada o momento da verdade, em que as dúvidas 
serão esclarecidas e as impressões, concretiza-
das.

Preparação para entrevista de emprego

a ClieveR Tecnologia e a Egalitê Recursos Hu-
manos Especiais, incubadas na Raiar da PUcRs, es-
tão entre as dez empresas incubadas ou vinculadas 
a parques tecnológicos do brasil mais promissoras 
para investimento, de acordo com a classificação do 
Seed Forum Finep Anprotec, realizado durante o 22º 
seminário Nacional 
de Parques tecno-
lógicos e Incubado-
ras de Empresas. 
A cliever criou a 
primeira impresso-
ra 3d, projetada e 
fabricada no bra-
sil (foto). A Egalitê 
Recursos Humanos 
Especiais atua com 
a inserção de pes-
soas com deficiên-
cia no mercado de 
trabalho.

a PRoFessoRa do curso de Enfer-
magem aNa FiGUeiReDo conquistou o 
prêmio Young Investigator Award no Con-
gresso Internacional de Diálise Peritoneal, 
oferecido aos melhores trabalhos enviados 
por jovens nefrologistas (com menos de 45 
anos). O evento ocorreu em Kuala Lumpur, 
na Malásia. O estudo, que faz parte do Brazi-
lian Multicentric Clinical Study in Peritoneal 
Dialysis, com o título Longer training time 
is associated with decreased peritonitis ra-
tes in a large national cohort study: results 
from the BRAZPD II, analisa um dos maio-
res bancos de dados de pacientes em diálise 
peritoneal do mundo.

a CooRDeNaDoRa 
do Setor de Projetos da Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação, professora Ro-
semaRY shiNKai, realizou a 
abertura do 1º Encontro Anual 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
realizado na Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA), 
em Manaus. A conferência teve 
transmissão simultânea por 
satélite para outras 20 unida-
des da UEA, em todo o estado, 
atingindo mais de mil alunos e 
professores.

oRieNtações
4 Procure causar uma boa impressão 

ao se apresentar (quando apertar a mão do 
selecionador, já será avaliado; faça isso com 
firmeza); 

4 trate educadamente todas as pessoas 
da empresa, mas cuide para não cometer ga-
fes, como chamar uma pessoa pelo apelido 
ou usar termos inadequados à situação como 
“meu anjo”, “meu querido”;

4  desligue o celular ou coloque-o no 
modo silencioso para que não toque (caso isso 
ocorra, não atenda a ligação); 

4 evite comportamentos que demons-
trem impaciência, como mascar chicletes, 
olhar o relógio compulsivamente, balançar 
as pernas;

4 não fale mal dos empregos anteriores, 
não faça comentários negativos sobre tarefas, 
chefes e colegas, ressalte os pontos positivos, o 
trabalho desenvolvido nas empresas, conquis-
tas e realizações e o que ficou de bom para a 
organização.

Fonte: André Duhá, professor da faculdade de 
Administração, contabilidade e Economia, com 
coautoria de Ana carolina da silva, orientadora 

de carreira, ambos do Escritório de carreiras.
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O filósofo tem  
de ser a consciência  
de seu tempo.

(Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Centro de Pastoral e solidariedade: Prédio 17 
Venha fazer parte desta história. 

www.pucrs.br/pastoral

Dia 10 4 quarta-FEIra
4Sobremesa Musical. Apresentação das so-
listas Adriana de Almeida e Mariaclara Welker, 
da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Repertó-
rio: Especial Dia das Crianças. Regência: Marcio 
Buzatto. Horário: 13h. Local: saguão do prédio 9. 
Promoção: Instituto de Cultura Musical (ICM).
4Seleção para mestrado e doutorado. 
Estão abertas as inscrições para o processo sele-
tivo ao ingresso 2013 na Pós-Graduação Stricto-
-Sensu. A PUCRS oferece programas nas quatro 
grandes áreas do conhecimento. Informações e 
editais de ingresso no site www.pucrs.br/pos.

42º encontro internacional de ortodon-
tia da PuCrS. Tema: An Update on Early 
Facemask Therapy for Class III Malocclusion. 
Ministrante: Dr. Patrick Turley, ex-profes-
sor chefe de Ortodontia (UCLA), especialista 
em Ortodontia e Odontopediatria. Horário: 
17h. Local: auditório do prédio 32. Inscrição:  
sogaor@sogaor.org.br ou 3330-9583. Informa-
ções: 3320-3562. Promoção: Especialização em 
Ortodontia, da Faculdade de Odontologia, em 
parceria com Sociedade Gaúcha de Ortodontia.

Dia 12 4 SExta-FEIra
4Concertos Comunitários – especial Dia 
das Crianças. Apresentação do Coral e Orques-
tra Filarmônica da PUCRS. Repertório: Mozart, 
Delibes, Rossini, Piratas do Caribe e Galinha 
Pintadinha. Regência: Marcio Buzatto. Parti-
pação especial de Mário de Ballenti e do Ballet 
Concerto. Horário:15h. Local: Teatro do Bour-
bon Country (Av. Túlio Rose, 80). Informações: 
3320-3582. Promoção: ICM em parceria com o 
Ministério da Cultura e Grupo Zaffari.

Dia 14 4 DomiNGo
4Curso de extensão Biodiesel: Produção 
e reaproveitamento da Glicerina. Últi-
mo dia de inscrição pelo http://j.mp/SCiQds. 
Aulas: 19, 20, 26 e 27/10. Horários: sextas-
-feiras, das 19h30min às 22h, e sábados, das 
8h50min às 11h20min. Atividade voltada para 
professores do ensino fundamental e médio. 
Informações: 3353-6063 ou 3353-6064. Ins-
crições: até dia 19/10, na sala 112 do prédio 15. 
Promoção: Faculdade de Química e Faculdade 
de Biociências.

Dia 16 4 tErça-FEIra
4Palestra Utilização de ani-
mais na pesquisa e nas reli-
giões. Ministrantes: professores 
Wilmar Luiz Barth, da Faculdade 
de Teologia (Fateo), e Anamaria 
Feijó, da Faculdade de Biociên-
cias. Horário: 19h30min. Local: 
auditório do prédio 5. A atividade 
integra o ciclo de palestras sobre 
Temas Transversais na Formação 
Integral dos Estudantes de Gra-
duação. Inscrições: gratuitas e no 
local. Informações: 3320-3518. 
Promoção: Fateo.

4oficina Principais Peças 
do Processo Penal. Data: 16 e 
17/10. A atividade busca reforçar 
os estudos para a segunda fase do 
Exame de Ordem. Público: alu-
nos de graduação, pós-graduação 
e diplomados em Direito pela  
PUCRS. Data: 19h30min. Local: 
sala 307, prédio 11. Inscrições: 
gratuitas, na secretaria da Facul-
dade de Direito (Fadir). Infor-
mações: 3320-3634. Promoção: 
Fadir.

Dia 17 4  

quarta-FEIra
4Sobremesa Musical. Apre-
sentação do Grupo de Violon-
celos da Orquestra Filarmônica 
da PUCRS. Repertório: Especial 
Metallica. Horário: 13h. Local: sa-
guão do prédio 9. Promoção: ICM.
4Palestras para a comuni-
dade. Tema: Qualidade de vida 
e envelhecimento. Ministrante: 
psicóloga Claudia Lufiego. Ativi-
dade aberta ao público. Horário: 
15h. Local: Instituto de Geriatria 
e Gerontologia (IGG), 3º andar 
do Hospital São Lucas (HSL). In-
formações: 3336-8153. Promo-
ção: IGG.
4Curta um conto. Tema: A 
poe sia de Mario Quintana. Ho-
rário: 17h30min. Local: arena do 
Celin, sala 223 do prédio 8. Even-
to aberto ao público. Informações: 
3320-3528. Promoção: Faculdade 
de Letras (Fale).

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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Dia 18 4 quInta-FEIra
4encontro do Grupo de Apoio aos Cuidadores de Idosos. 
Tema: Prevenção de quedas. Ministrantes: Margarete Trevisan 
(fisioterapeuta) e Diene Lopes (educadora física). Horário: 10h. 
Local: sala de defesas do IGG, 3º andar do Hospital São Lucas. 
Atividade gratuita e aberta ao público. Informações: 3336-8153. 
Promoção: IGG.
4Física às Seis e Meia. Tema: Potência de tração de um veí-
culo automotor que se movimenta com velocidade constante. 
Ministrante: Prof. Fernando Lang da Silveira, do Instituto de 
Física da UFRGS. Horário: 18h30min. Local: sala 220, auditório 
do prédio 10. A atividade integra a programação comemorativa 
de 70 anos do curso de Física. Informações: 3320-3535. Promo-
ção: Faculdade de Física (Fafis).
4lançamento Acta Médica 2012. Em sua 33ª edição, reú-
ne trabalhos dos formandos e é dividida em três volumes: Te-
mas Cirúrgicos, Temas Clínicos e Temas Gineco-obstétricos e 
Pediátricos. Editor: Prof. Carlos Kupski. Horário: 18h. Local: 
anfiteatro Irmão José Otão, 2º andar do HSL. Também será 
realizada homenagem in memorian ao professor e médico Sa-
muel Constant. Informações: 3320-3318. Promoção: Faculdade 
de Medicina.

Dia 19 4 SExta-FEIra
413º Salão de Iniciação Científica. Encerramento e pre-
miação dos trabalhos-destaque. Horário: 17h. Local: auditório 
do prédio 7. Informações: www.pucrs.br/salao ou 3320-3513. 
Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Dia 22 4 SEGunda-FEIra
4Oficinas de Fotografia da Lua. Datas: turma 1 – 22/10 e 
turma 2 – 23/10. Horário: das 19h30min às 22h. Local: Labora-
tório de Astronomia, sala 601 do prédio 8. Público: a partir dos 
16 anos. A atividade integra a programação comemorativa dos 
70 anos do curso de Física. Inscrições e informações: secretaria 
da Faculdade de Física (prédio 10), fisica@pucrs.br ou 3320-
3535. Vagas limitadas e participação gratuita. Promoção: Fafis.

Dia 23 4 tErça-FEIra
428º Seminário Brasileiro de Crítica Literária, 27º Semi-
nário de Crítica do rS e 1º Encontro nacional de Escrita 
Criativa. Data: de 23 a 25/10. Local: auditório Ir. Elvo Clemen-
te, sala 305 do prédio 8. Informações: www.pucrs.br/eventos/ 
criticaliteraria. Inscrições pelo site até dia 17/10. Após esta 
data, na sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3528. Pro-
moção: Fale. 
4Palestra Crise financeira na Ásia. Ministrante: Prof. Wil-
son Marchionatti, da Faculdade de Administração, Contabilida-
de e Economia (Face), e economista do NBC Bank/Scotiabank. 
Horário: 18h20min. Local: sala 705, 7º andar do prédio 50. A 
atividade integra o circuito de palestras Mercado de trabalho 
em finanças. Inscrições e informações: face.labmec@pucrs.br 
Promoção: Laboratório de Mercado de Capitais da Face.


