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Edipucrs com 
descontos de 30% 
na feira do Livro
PÁGINA 3

Salão de Iniciação Científica 
destaca trabalhos

ForAm PremIAdos os melho-
res trabalhos do 13º Salão de Iniciação 
Científica, promovido pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação, e da Fei-
ra de Ciências, realizada pelo Museu de 
Ciências e Tecnologia. O Salão recebeu 
978 trabalhos. Desses, 129 conquistaram 
a nota máxima e o Certificado de Tra-

balho Destaque. O Troféu Destaque foi 
destinado aos sete melhores por área do 
conhecimento. Os critérios de desempa-
te, que constam do regulamento, levam 
em conta o currículo Lattes cadastrado 
no CNPq. A Feira, que envolveu alunos 
do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), 
Médio e Técnico, teve 156 inscrições.

Exposições tratam da Bíblia 
e da sustentabilidade

A FAculdAde de Teolo-
gia, em parceria com o museu 
de ciências e Tecnologia (mcT), 
promove a exposição O homem 
e a Palavra: Bíblia, comunicação 
e tecnologia, com quatro grandes 
“bíblias interativas”. A palavra an-
tes da Palavra, a relação da bíblia 
com a formação da sociedade 
ocidental e seu papel no âmbito 
da evolução da tecnologia da in-
formação são alguns dos temas 
da mostra, aberta até 5/11, no 
hall de entrada da biblioteca Cen-
tral irmão José otão. outra expo-
sição, no MCt, até 4/11, é Drone: 
A arte de desconstruir os objetos 
com sustentabilidade, do artista 
plástico Flávio Mascarello. Parte 
da mostra Energia, aprender hoje 
para sustentar o amanhã, Drone 
inclui dez esculturas criadas a 
partir de sucatas e lixo eletrônico.

INFormAmos que está disponí-
vel no site da PuCrS (www.pucrs.br) liminar 
judicial da 13ª Vara do trabalho, a pedido 
do MPt, nº 0001036-85.2012.5.04.0013.

Amigos dos  
Bebês Apressados  
é Top cidadania
o GruPo de apoio Amigos dos Bebês 
Apressados (ABA), que atua na UTI Neo-
natal do Hospital São Lucas, é um dos ven-
cedores do prêmio Top Cidadania 2012, 
concedido pela Associação Brasileira de 
Recursos Humanos. A entrega da distinção 
será em 24/10, às 20h, no Grêmio Náuti-
co União. Criado em 2005, o ABA propor-
ciona acolhimento e donativos às famílias 
carentes dos recém-nascidos internados 
na UTI Neonatal. Entre as ações se desta-
cam orientações sobre os cuidados com os 
bebês e oficinas de tricô sem agulhas, que 
podem ajudar na geração de renda. Em 
2011, realizou 3.932 atendimentos.

Três chapas 
concorrem ao dce
ForAm homoloGAdAs três cha-
pas para a eleição do Diretório Central dos 
Estudantes (DCE). A votação será dias 13 e 
14/11. O período de campanha eleitoral vai 
até 9/11. Conheça os candidatos das cha-
pas Todo carnaval tem o seu fim, Repre-
sentação de verdade e Quem é estudante 
também vai cantar, no link http://j.mp/
dcepucrs2012.

uNITV  
entrega prêmio
JANTAr mArcA, em 25/10, o 14º 
aniversário da UNITV – TV Universida-
de, integrada por quatro Instituições de 
Ensino Superior de Porto Alegre: PUCRS,  
UFRGS, UFCSPA e Uniritter. O evento 
será no Restaurante Panorama, às 20h, e 
inclui a entrega do Prêmio Destaque UNI-
TV 2012. A distinção evidencia, além de 
projetos científicos, sociais e culturais, o 
trabalho de organizações e membros da 
sociedade por ações expressivas realizadas.

AGrAcIAdos dA Pucrs
instituto do Cérebro do rio Grande do Sul
Laboratório de Aprendizagem (Lapren) 
Show de bola
Curso de Jornalismo (60 anos)

Foto: bruno todeSChini

Foto: CAroLinA Luz PAuLo/MCt



PArA coNhecer as crenças 
e valores culturais dos estudantes da 
universidade entre 16 e 29 anos, o 
observatório Juventudes desenvolve 
a pesquisa Aspectos Socioeconômicos, 
Culturais e Crenças dos Jovens Estu-
dantes da PUCRS. A primeira etapa 
é desenvolvida até 30/11 por meio 
de questionário on-line disponível 
no site www.pucrs.br (link central de 
Alunos – Informações Acadêmico-

-financeiras, dentro do item Acadê-
mico), com amostra de 1.500 estu-
dantes de todas as Faculdades. Quem 
responder às perguntas pode candi-
datar-se à segunda fase, que envolve 
grupos focais e deve ocorrer no pri-
meiro semestre de 2013, pelo e-mail  
observatoriojuventudes@pucrs.br. 
o estudo possibilita melhor sintonia 
entre práticas pedagógicas e necessi-
dades dos estudantes.

2  4 PuCrS notíCiAS nº 426  4 24 A 30 de outubro 2012

Sustentabilidade na hora 
de lavar as roupas

Pesquisa com jovens

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

VesTIr umA roupa limpa e cheirosa é 
algo de que todo mundo gosta. É roupa limpa 
para trabalhar, perfumada para sair e outra 
para dormir. Sem contar a toalha, o lençol... 
Mas, e na hora de lavar tudo isso, como fica o 
planeta? Para você que está preocupado com 
o meio ambiente, o processo de lavar roupas 

Momento Formandos
No dIA 24/10, às 20h, ocorre o Momento For-
mandos, uma homenagem aos alunos que encerram 
o curso de graduação neste semestre. o encontro, no 
centro de Eventos, terá apresentação da Orquestra fi-
larmônica da PuCrS. Confirmar presença pelo e-mail  
diplomadospucrs@pucrs.br, com nome e curso. infor-
mações: www.pucrs.br/diplomados ou 3353-4701. Pro-
moção: Programa diplomados.

Rotaract Club
o roTAry Club de Porto Alegre – São João, do rota-
ry internacional, recebe manifestações de estudantes da 
PuCrS interessados em participar do rotaract Club São 
João. o programa forma lideranças entre jovens de 18 e 
30 anos para a realização de serviços humanitários. A ini-
ciativa resulta do convênio entre as instituições e integra 
o Projeto Liderança, do Programa Vida com Qualidade/
Pró-reitoria de Assuntos Comunitários. inscrições: www.
rotarysaojoao.com.br/rotaract. informações: 3353-4712.

Hipergravidade
A FAculdAde de Medicina recebe até 27/10 o 
espaço inovapucrs no Museu itinerante, com exposição 
sobre o processo de cultivo de plantas sob condições de 
hipergravidade, no 2º andar do hospital São Lucas, no 
espaço Cultural. baseada na pesquisa do grupo formado 
por thais russomano, Marlise Araújo dos Santos, Leandro 
Astarita, Clarice Machado, Priscila Collin, Amanda Vieira 
e Felipe Falcão, a mostra aborda como a hipergravidade 
influencia no crescimento de plantas, tornando-o mais 
acelerado. o espaço inovapucrs no Museu itinerante 
apresenta resultados das pesquisas realizadas na Univer-
sidade e o que é produzido em conhecimento e inovação.

Cafezinho Literário
No dIA 25/10, às 13h, o Cafezinho Literário será com 
o diretor do museu de ciências e Tecnologia, Emilio Jeckel 
neto, que fala sobre De Monteiro Lobato a Natsume So-
seki. Local: sala 305 do prédio 8.

Fonte:  
Projeto UsE
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começa no supermercado, optando por 
produtos biodegradáveis, que são um 
pouco mais caros, mas reduzem o impacto 
ao ambiente. em casa, o segundo passo é 
acumular roupas e evitar lavar pequenas 
quantidades. Limpe com frequência o fil-
tro das lavadoras e utilize a quantidade 

correta de sabão para não ter de enxaguar nova-
mente. Assim, você economiza água e energia. 
Além disso, pode reutilizar a água dessas lavagens 
para deixar sua casa tão limpa e cheirosa quanto as 
suas roupas. A criatividade, aliada ao 
pensamento sustentável, é a garantia 
de um futuro melhor.

cruz Peregrina e Ícone de 
maria na Pucrs
A cruz Peregrina e o ícone de Maria, símbolos 
da Jornada mundial da Juventude (JmJ), em peregri-
nação pelo brasil no projeto bote Fé, serão recebi-
dos pela PUcRs em 31/10. A chegada pelo pórtico 
de acesso do estacionamento dos funcionários será 
acompanhada pelo reitor Joaquim Clotet e pelos jo-
vens do Grupo universitário Marista, às 19h. uma missa de acolhida será celebrada 
às 19h30min na igreja Cristo Mestre. o Centro de Pastoral e Solidariedade recebe 
a comunidade universitária para o momento de vigília, das 21h às 22h, na igreja. A 
partida será em 1º/11, às 12h. o bote Fé é desenvolvido pela Conferência nacional 
dos bispos do brasil, de setembro de 2011 a julho de 2013, em preparação à JMJ, 
que será realizada no rio de Janeiro de 23 a 28/7/2013. informações: 3320-3576.

Foto: iMPrenSA/Cnbb



4o uNIVerso FemI
NINo  (Rosa-
ne Machado) 
– 9/11, às 17h: É 
uma reflexão so-
bre os ciclos ine-
vitáveis da vida. 
Nele abordam-
-se as contínuas 
mudanças ocorridas nesse uni-
verso e que são importantes para 
as mulheres resgatarem alguns 
dos seus valores imprescindíveis.
 

4oBsTeTrÍcIA de PlAN
Tão (Breno José 
Acauan Filho, Edson 
Vieira da Cunha Fi-
lho, Gustavo Steibel, 
João Alfredo Píffero 
Steibel, Letícia Ger-
many Paula, Plinio 
Vicente Medaglia 
Filho – orgs.) – 7/11, às 20h: Mostra 
exemplos do trabalho de médicos, es-
tudantes e residentes na maternida-
de do Hospital São Lucas da PUCRS.

Lançamentos da Edipucrs na Feira

o exAme de toefl, que vem sendo apli-
cado na Faculdade de Letras há seis anos, 
está com grande procura devido ao Programa 
Ciência sem Fronteiras. os laboratórios estão 
lotados até novembro. A Faculdade também 
está capacitando universidades do Rs para 
que passem a aplicar o exame. duas equipes 
já foram qualificadas pela PuCrS: universida-
de Federal de Santa Maria e univates.

A coordeNAdorA de Avaliação da Pró-reitoria de Graduação, mArIoN 
creuTzBerG, foi nomeada, por portaria do instituto nacional de estudos e Pesquisas edu-
cacionais (inep)/Ministério da educação (MeC), para a Comissão de revisão dos instrumen-
tos de Avaliação institucional, presencial e eAd, no âmbito do Sistema nacional de Avaliação 
de educação Superior (Sinaes). em etapa internacional do MbA em Gestão de instituições 
de Ensino superior, marion representou a PUcRs em visitas às Universidades de Tampere, 
turku e hämeenlinna, na Finlândia. na capital helsinki, visitou o Centro de Pesquisa técnica 
da Finlândia, com impressionante estrutura, que reúne 3 mil pesquisadores de 49 naciona-
lidades. o MbA é organizado pelo Consórcio das universidades Comunitárias Gaúchas, sob 
coordenação da universidade de Caxias do Sul.

leão ProPrIedAde intelectual é a 
nova parceira da universidade no tecnopuc. A 
vinda de um escritório de advocacia focado em 
propriedade intelectual demonstra a diversidade 
e a abertura de áreas nas quais a PuCrS tem con-
dições de estabelecer parcerias. Antes dessa apro-
ximação, a Leão realizava encaminhamentos judi-
ciais para as marcas da PUcRs, serviço prestado 
ao escritório de transferência de tecnologia (ett).

A ProFessorA sANdrA delGAdo 
PAGNoNcellI, da faculdade de Odontolo-
gia, é agraciada, dia 25/10, com a comenda 
de honra ao Mérito da odontologia Gaúcha, na 
categoria Mérito Social, pelo Conselho regional 
de odontologia. há mais de dez anos, Sandra 
atende a pacientes com necessidades especiais, 
sendo uma das primeiras especialistas no Esta-
do. Com o trabalho realizado na PuCrS para 
esse público, a disciplina de estágio em Clínica 
integrada infantil e Adolescente – da qual ela é 
regente – e o curso de especialização em Odon-
topediatria são referências de atendimento.
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AcessIBIlIdAde culTurAl
A Mil Palavras, instalada na incubadora raiar da PuCrS, atuará como promo-

tora da acessibilidade cultural na Feira do Livro. Quem visitar o local nos três finais 
de semana poderá baixar, em pendrive, mp3 players ou celulares, arquivos con-
tendo minicontos de autores gaúchos em versões em áudio. A Mil Palavras estará 
instalada na biblioteca Moacyr Scliar, Armazém A, do Cais do Porto. também pro-
moverá sessões de autógrafos e de cinema (com audiodescrição). informações: 
www.feiradolivro-poa.com.br.

Para esclarecer alguma dúvida ou sugerir um 
tema para o Superdicas, entre em contato pelo 
ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

de 26/10 a 11/11 ocorre 
a 58ª edição da Feira do 
Livro de Porto Alegre e a 
Edipucrs estará presente 
mais uma vez no evento, na 
Praça da Alfândega. Serão 
cerca de 20 sessões de au-
tógrafos. Todas as obras es-
tarão à venda com 30% de 
desconto. Entre os sucessos 
de público estão Tem fi-
lhos? Prepare-se para eles, 
Varig – A eterna pioneira 
e Adolescência e Psicaná-
lise. A Edipucrs, que fica 
na banca 21, retorna com o 
balaio, oferecendo, duran-
te todo o período da Feira, 
livros por R$ 5, R$ 7 e R$ 9.

Confira alguns lança-
mentos (estes na Praça dos 
Autógrafos):

4TrIbuTo a Moa
cyr sclIAr (Zilá Bernd, 
Maria Euni-
ce Moreira 
e Ana Ma-
ria de Mello 
– orgs.)  – 
2 7 / 1 0 ,  à s 
20h: Presta-
-se,  com a 
publicação, 
um tributo ao escritor de re-
nome internacional e à grande 
figura humana que foi Moacyr 
Scliar. Quando morreu, na 
mesma cidade de seu nasci-
mento, em fevereiro de 2011, 
era consagrado por seus lei-
tores, pelos prêmios recebi-
dos e pela crítica, confirmado 
por seu ingresso na Academia 
Brasileira de Letras, em 2003.

Foto: ArQuiVo PeSSoAL
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Se não posso desenhá-lo, 
é porque não o entendo.

(Albert einstein)

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 Assesso-
ria de Comunicação Social da universidade. coordenadora da 
Assessoria: Ana Luisa baseggio • editora executiva: 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 Marassá ojeda • estagiárias: Jéssica 
Mello, Luíza Pozzobon e Paola duarte • Projeto gráfico: Pense-
design • Impressão: epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das 
notícias diá rias da universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

dIA 24 4 quarTaFEIra
4Sobremesa Musical. Apresentação de piano de 
Olinda Allessandrini. Repertório: especial Chiquinha 
Gonzaga – 165 Anos. Horário: 13h. Local: saguão do 
prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

4sessão de Julgamento do Tribunal Adminis-
trativo de recursos Fiscais do rS. Horário: 8h. 
Local: auditório do prédio 11. Inscrições: gratuitas 
no 8º andar do prédio 11. Informações: 3320-3634. 
Promoção: 1ª Câmara do Tarf/RS e Departamento 
de Direito Público e Social da Faculdade de Direito.

4Seminário Economia às 5 ½. Tema: Abertura 
comercial e a questão da desindustrialização no 
Brasil: uma abordagem utilizando Equilíbrio Geral 
Computável. Ministrante: professor da UFRGS Flá-
vio Feijó. Horário: 17h30min. Local: sala 1116, pré-
dio 50. Entrada gratuita. Informações: 3320-3688.  
Programa de Pós-Graduação em Economia.

4avaliação dos Formandos. Data: até 12/12. 
A pesquisa conta com 22 questões que abordam 
aspectos do curso e a experiência como universi-
tário na Instituição. Para participar, basta acessar 
o link Avaliação/Formandos na Central de Alunos 
do site www.pucrs.br. Informações: 3320-3630. 
Promoção: Pró-Reitoria de Graduação.

4Minifeira de Economia Solidária. Empre-
endimentos de economia solidária da Região Me-
tropolitana. Data: até 26/10. Horário: das 10h às 
19h30min. Local: térreo do prédio 5. A atividade in-
tegra a 4ª Semana de Desenvolvimento Socioambien-
tal. Programação completa: www.pucrs.br/eventos/ 
desenvolvimentosocioambiental. Informações:  
3320-3680. Promoção: Coordenadoria de Desen-
volvimento Social e Instituto do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais.

4Ciclo de Encontros na arena. Tema: Respon-
sabilidade social universitária: os caminhos para 
a sustentabilidade. Ministrantes: Cláudio Franken-
berg, da Faculdade de Engenharia, e Rosane Souza 
da Silva, do Comitê de Gestão Ambiental. Horário: 
15h30min. Local: arena do prédio 15. A atividade 
integra programação da 4ª Semana de Desenvolvi-
mento Socioambiental. Inscrições: www.pucrs.br/
eventos/desenvolvimentosocioambiental ou na data 
e local, conforme disponibilidade de vagas. Promo-
ção: Pró-Reitoria de Graduação.

dIA 25 4 quInTaFEIra
4Fórum de Interdisciplinaridade. Tema: 
Desenvolvimento sustentável. Palestrante: 
Vanessa Gomes, da Associação Brasileira dos 
Profissionais de Sustentabilidade. Horário: 
17h30min. Local: auditório térreo do prédio 
40. Inscrições: gratuitas, pelo www.pucrs.br/ 
pesquisa, no link Pesquisa Interdisciplinar. 
Informações: 3320-3513. Promoção: Pró-Rei-
toria de Pesquisa e Pós-Graduação.

dIA 26 4 SExTaFEIra
4Encontro Científico de Fisioterapia do 
Hospital São Lucas e Faenfi. Data: 26 e 
27/10. Local: auditório do prédio 40. Progra-
mação: www.pucrs.br/proex, link Eventos. In-
formações e inscrições: sala 201 do prédio 40,
proexsecretaria@pucrs.br ou 3320-3680.
Promoção: Faculdade de Enfermagem, Fisio-
terapia e Nutrição (Faenfi).

4comemoração dos 40 anos do Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação. 
Mesa-redonda com coordenadores e ex-
-coordenadores. Horário: 18h30min. Local: 
sala 240 do prédio 15. Será realizado jantar 
no Centro de Convivência dos Professores 
(prédio 22). Informações sobre convites:  
3320-3620. Até o momento o programa for-
mou 943 mestres e 160 doutores.

4curso de extensão carreira em Ban-
cos. Último dia de inscrições. Início das au-
las: 27/10. Horário: sábados, das 8h50min às 
17h30min. Promoção: Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia.  

4curso de extensão empreendedo-
rismo Criativo. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 29/10. Horário: segundas e 
quartas-feiras, das 19h30min às 22h40min. 
Promoção: Faculdade de Comunicação So-
cial.  

dIA 27 4 sÁBAdo
4Workshop A questão socioambien-
tal: reflexões, intenções e ações. Minis-
trantes: profª da Faculdade de Serviço Social 
(FSS) Márcia Faustini, assistente social Ju-
çara dos Santos e acadêmica em Serviço So-
cial Vanessa Rehermann. Horário: das 9h às 
10h30min. Local: sala 335, 3º andar do prédio 
15. Inscrições: gratuitas e no local. Informa-
ções: 3320-3546. Promoção: FSS.

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

dIA 29 4 SEGundaFEIra
464º congresso Brasileiro de enfer-
magem e 3º colóquio latino-Ameri-
cano de História da Enfermagem. Até 
2/11. Tema: Empoderamento da Enfer-
magem na aliança com o usuário. Local: 
Centro de Eventos. Programação e inscri-
ções: http://j.mp/RNyX8f Informações:  
3388-5954. Promoção: Associação Brasileira 
de Enfermagem.

4Perícia Criminal em debate. Data: 29 
e 30/10. Horário: 19h30min. Local: audi-
tório do prédio 11. Público: acadêmicos de 
graduação, pós-graduação e diplomados 
das Faculdades de Direito e de Medicina. 
Inscrições: gratuitas, na secretaria da Fa-
dir, 8º andar do prédio 11. Informações:  
3320-3634. Promoção: Departamento de 
Direito Penal e Processual Penal da Fadir.

4curso de extensão Teoria e Trata-
mento de Tabagismo (modalidade a 
distância). Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 5/11. Promoção: Faculdade de 
Psicologia e Coordenadoria de Educação a 
Distância.  

4curso de extensão Planejamento 
de mídia como suporte às estratégias 
de gestão da imagem e reputação. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 
30/10. Horário das aulas: terças-feiras, das 
19h30min às 22h40min. Promoção: Facul-
dade de Comunicação Social.  

4Palestras Liberalismo e a visão de 
lugar nenhum – as raízes econômicas 
da posição original de Rawls e Vale a 
pena votar? Horário: 9h. Local: auditório 
do prédio 5. Ministrante: Fabricio Pontin, 
professor da Southern Illinois University e 
do Centro de Pesquisa em Fenomenologia. 
Abertas ao público. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia. Informa-
ções: 3320-3554. 

dIA 30 4 TErçaFEIra
4Palestra Finanças em família: pou-
par, gastar ou viver? Ministrante: psi-
quiatra Vera Bertoi. Horário: 18h20min. 
Local: sala 705, 7º andar do prédio 50. A 
atividade integra o circuito de palestras 
Saúde no Bolso. Inscrições e informações: 
face.labmec@pucrs.br. Promoção: Labo-
ratório de Mercado de Capitais da Face.


