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Alunos de Harvard farão 
curso de Português

Olimpíadas 2012 
premiam vencedores

InformAmos que está disponível 
no site da PUcRs (www.pucrs.br) liminar judi-
cial da 13ª Vara do Trabalho, a pedido do mPT, 
nº 0001036-85.2012.5.04.0013.

História em 
quadrinhos é 
tema de jornada
nos dIAs 
19 e 20/11, 
ocorre, na sala 
305 do prédio 
8, a Jornada 
de  Estudos 
sobre os Ro-
mances Grá-
ficos – Edição 
Porto Alegre, 
cujo objetivo 
é refletir, de 
forma inter-
disciplinar, 
sobre o gênero 
híbrido – e muitas vezes marginalizado – his-
tória em quadrinhos. Entre os temas estão O 
romance gráfico em diálogo com a literatura 
contemporânea(?); Narrativa gráfica: ter-
reno para experimentação; e Quadrinhos e 
estudos literários. O evento, organizado pelo 
Grupo de Pesquisa Limiares Comparatistas 
e Diásporas Disciplinares do Programa de 
Pós-Graduação em Letras da PUCRS, é um 
desdobramento das atividades propostas 
pelo Grupo de Estudos em Literatura Bra-
sileira Contemporânea da Universidade de 
Brasília, que promoveu três edições da Jorna-
da. Conta com o apoio do Programa de Pós-
-Graduação em Letras da UFRGS. As inscri-
ções são gratuitas pelo e-mail jornadahqpoa 
@gmail.com. Mais informações: www. 
fragmentosdesentido-pucrs.blogspot.com.br.

Abertas inscrições 
para o Programa de 
Crédito Educativo
A unIversIdAde está com inscrições 
abertas para o Programa de Crédito Educativo 
PUCRS (Proed) até o dia 28/11. O Proed con-
siste no financiamento de todas as disciplinas 
curriculares para os alunos ingressantes por 
meio do Vestibular de Verão 2013 nos cursos 
de graduação em até o dobro do tempo esta-
belecido para a conclusão. Inscrições no site 
www.pucrs.br/proed. Informações comple-
mentares no Setor Financeiro Acadêmico pelo 
telefone 3320-3588 ou na Central de Atendi-
mento ao Aluno, no térreo do prédio 15.

Dicas para evitar 
transtornos com 
bagagem
PÁGInA 3

em PArcerIA com a Harvard Uni-
versity (EUA), a PUCRS oferece um 
curso de Português para Estrangeiros e 
Serviços Comunitários, organizado pela 
Assessoria para Assuntos Internacio-
nais e Interinstitucionais e Faculdade 
de Letras. Foram selecionados 20 alu-
nos de graduação e pós-graduação de 
Harvard que virão a Porto Alegre de 7 
a 18 de janeiro de 2013. Eles terão uma 

experiência de imersão linguística, so-
cial e cultural e trabalharão de forma 
voluntária com organizações locais. A 
Universidade busca host families (famí-
lias hospedeiras) para acolherem um ou 
dois alunos em sua casa durante o curso. 
A participação das famílias é voluntária. 
Mais informações com as professoras 
Ana Roig ou Cristina Perna, pelo e-mail 
aaii@pucrs.br.
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foI no teatro do prédio 40, dia 6/11, o evento de premiação das olimpíadas puCrs 
2012. Ao todo participaram 1.728 atletas, entre alunos, técnicos administrativos, professo-
res, diplomados e usuários do parque esportivo. Foram arrecadados 1.793 kg de alimentos 
e 1.873 litros de leite para doação. veja os resultados em www.pucrs.br/olimpiadas.

Foto: bruno todesChini



de 21 a 23/11, a Faculdade de Arquite-
tura promove o seminário Internacional ci-
dade e mobilidade, no auditório do prédio 
9. entre os palestrantes, além do secretário 
nacional de Transportes e da mobilidade 
Urbana do ministério das cidades, Júlio 
Eduardo dos santos, participam convi-
dados da espanha, portugal, Argentina e 
Colômbia. A conferência de abertura, às 
15h15min, será com o prefeito de porto 
Alegre, José Fortunati. público-alvo: arqui-
tetos, gestores públicos, professores e estu-
dantes. inscrições: prédio 40, sala 201, tele-
fone 3320-3680 e proexsecretaria@pucrs.
br. mais informações: http://j.mp/ripnwK.
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Consciência ecológica 
no trabalho

Cidade e Mobilidade

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

A PosturA de um profissional sus-
tentável reflete-se na sua responsabilidade 
tanto com o meio ambiente quanto com as 
pessoas com quem se relaciona. Por isso, 
cada vez mais as empresas procuram co-
laboradores com a consciência ecológica 
desenvolvida e que praticam hábitos sus-

Sessão do TRT no Direito
A fAculdAde de Direito (fadir) sedia, no 
dia 14/11, às 10h, no auditório do prédio 11, 
sessão de julgamento do tribunal regional do tra-
balho da 4ª região – trt4. A sessão será presidida 
pelo desembargador Ricardo carvalho fraga. O 
evento, gratuito, é voltado a alunos de graduação, 
pós-graduação e diplomados da Fadir e é válido 
como duas horas de atividades complementares. 
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser 
feitas na secretaria do 8º andar, no prédio 11. in-
formações: 3320-3634 e www.pucrs.br/direito.

Conferência sobre 
genética textual
NEsta quarta-fEira, 14/11, o delfos 
– espaço de documentação e memória Cultural 
–, com apoio da Faculdade de letras, promove a 
conferência Manuscrits de linguistes et génétique 
textuelle. Quels enjeux pour les sciences du langa-
ge? Exemple des “papiers” Benveniste, realizada 
pela professora francesa irène Fenoglio. ela é di-
retora de pesquisas do centro Nacional de Pes-
quisas Científicas, de paris, e membro da equipe 
manuscrits, linguistique, Cognition no instituto 
dos textos e manuscritos modernos. será a partir 
das 9h, na sala 305 do prédio 8. entrada franca.

Encontros na Arena
dentro dA programação dos Ciclos de en-
contros na Arena, no Ciclo 2, dia 13/11, às 16h, 
o professor paulo rech Wagner, da Coordenadoria 
de educação a distância, fala sobre a Utilização das 
ferramentas colaborativas do Moodle nas aulas 
de graduação. os encontros são dirigidos a to-
dos os docentes da puCrs. inscrições pelo e-mail  
logos@pucrs.br ou no dia, na arena do prédio 15, 
conforme disponibilidade de vagas.

fonte:  
Projeto UsE
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tentáveis. Para se tornar esse tipo de 
profissional, procure adotar medidas 
simples no seu dia a dia: imprima so-
mente o necessário; utilize os dois lados 
da folha; carregue sua própria garrafa 
d’água, evitando o uso de copos descar-
táveis; e, ao final da jornada de traba-

lho, desligue o seu computador, além da ilumi-
nação e da climatização do ambiente. Lembre-
-se: antes de criticar, analise a sua rotina. A 
principal mudança deve partir de você mesmo. 
Opine, dê sugestões sobre formas 
de economizar, pois podem servir 
de exemplo para outras pessoas.

Participe do app fest
o centro de Inovação Microsoft-PUCRS está com inscrições abertas para o App 
Fest, voltado para o desenvolvimento de aplicativos de Windows 8. A nova etapa será 
em 24/11, a partir das 14h, quando os participantes finalizarão o aplicativo e deverão 
testá-lo e submetê-lo na Windows Store. Todos que completarem os testes e a submis-
são serão premiados. O evento é gratuito e aberto a desenvolvedores de software em 
geral. Interessados em apenas assistir podem participar, sem inscrição. O App Fest 
conta com apoio do Museu de Ciências e Tecnologia. A quarta etapa será a premiação, 
em abril de 2013, quando os desenvolvedores dos três aplicativos que alcançarem o 
maior número de downloads até 15/3 receberão um Xbox (1º lugar), um Nokia Lu-
mia 800 (2º) e três cursos oferecidos pelo Centro de Inovação (3º). Local: foyer do 
teatro do prédio 40. Inscrições e regulamento: www.centrodeinovacao.org.br/appfest.

Foto: stoCK/XChng



comPrAs em lojA frAncA
O viajante pode adquirir, com isen-

ção de tributos, nas lojas francas dos 
portos e aeroportos, após o desembar-
que no brasil e antes de sua apresenta-
ção à fiscalização aduaneira, mercado-
rias até u$ 500. esse valor não é debi-
tado da cota de isenção de bagagem a 
que o viajante tem direito.

BAGAGem AcomPAnHAdA
todo viajante que ingressa no brasil, 

qualquer que seja a sua via de transporte, e que tenha bens a declarar, obriga-
toriamente, deve preencher a declaração de bagagem Acompanhada (dbA), 
que é fornecida pelas empresas de transporte, agências de viagens ou obti-
do nas repartições aduaneiras. quem portar valores em montante superior a 
r$10 mil ou o equivalente em outra moeda, em espécie, além da dbA, precisa 
apresentar a declaração eletrônica de porte de valores (e-dpv), via internet, e  
dirigir-se à fiscalização aduaneira no 
ingresso ou saída do país, para fins 
de conferência.

Evite transtornos nas viagens

A ProfessorA mÁrcIA morAes, 
da Faculdade de informática, participou da la-
tin American Conference on learning objects 
and technologies 2012, realizada em guayaquil 
(Equador). No concurso de objetos de aprendi-
zagem, apresentou quatro desenvolvidos no La-
boratório de Aprendizagem da puCrs, finalistas 
entre 36 selecionados. participaram do evento 
instituições de ensino de toda a América latina. 
márcia assistiu à conferência de george siemens, 
da Athabasca university (Canadá), sobre cursos 
massivos abertos e o conectivismo, na qual foram 
feitas reflexões sobre novas metodologias de en-
sino com tecnologias de informação.

o Professor da faculda-
de de medicina cArlos ceZAr  
frItscHer representou a PUcRs 
no 1º seminário internacional Ciência 
sem Fronteiras-Cooperação Acadê-
mica, realizado na Universidade de 
harvard (euA). o evento, em parceria 
com a Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível superior 
(Capes) e a Fundação lemann, visou 
estimular o intercâmbio de estudan-
tes, professores e pesquisadores en-
tre universidades brasileiras e institui-
ções americanas de excelência.

o estudAnte do curso de Jornalismo 
da Faculdade de Comunicação social Pedro 
HenrIque tAvAres foi o vencedor do prê-
mio telefônica vivo de Jornalismo universitário 
na categoria Jornalismo On-line. Tavares venceu 
com o texto Filha de vereador divulga vaga de 
estágio na Câmara para trabalho em campanha.

em cerImô-
nIA realizada em 
genebra (suíça), o 
cirurgião plástico 
cArlos ueBel, 
preceptor do ser-
viço de Cirurgia 
plástica do hospital 
são lucas, assumiu 
a presidência da 
international society of Aesthetic plastic surgery 
para o biênio 2012/2014. trata-se da entidade 
máxima da cirurgia plástica estética mundial, 
com membros em todos os continentes. uebel é 
membro do serviço do hsl há 17 anos.
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fonte: Ana Flora bestetti, professora do curso 
de gestão de turismo, e Ana maria Costa 
beber, coordenadora, e site da Receita federal

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

PlAnejAr umA via-
gem não se limita a investigar 
roteiros. Pensar no que levar 
pode evitar transtornos ain-
da no aeroporto. Para voos 
domésticos, é possível levar 
uma mala com até 20 kg. no 
exterior, a maioria das compa-
nhias estabelece duas peças 
de 32 kg. mas atenção: den-
tro da Europa, as empresas 
admitem apenas uma mala 
de 20/22 kg, mesmo que a 
origem seja intercontinental. 
As companhias permitem, 
em geral, 8 kg na bagagem 
de mão.

é possível trazer mercado-
rias até a cota de 500 dólares. 
no caso de bebidas, estão 
permitidos 12 litros, 16 gar-

Foto: XeniA/stoCK.XChng

rafas por pessoa. pode-se car-
regar à vontade celular, relógio 
e máquina fotográfica. As regras 
são as mesmas para viagens via 
rodoviária ou aérea. A determi-
nação é da receita Federal bra-
sileira, independentemente da 
procedência. na ida, o passagei-
ro que levar, por exemplo, note-
books, deve declarar, para evitar 
cobrança de imposto na volta. 

O viajante que traz outros 
bens, cujo valor global exceda 
a cota de isenção deve pagar o 
imposto de importação, calcu-
lado à base de 50% do que for 
além da cota, por meio de do-
cumento próprio (Documento 
de Arrecadação de receitas Fe-
derais – darf), na rede bancária 
brasileira.

fOTO: ARqUIVO PEssOAL

o sIndIcAto do En-
sino privado (sinepe/rs) 
lançou o mestrado pro-
fissional em gestão edu-
cacional, construído pela 
Unisinos, em parceria com 
a PUcRs e a UniRitter. O 
curso é pioneiro no rs não 
só pela temática, mas tam-
bém por reunir três insti-
tuições de ensino superior 
do estado para a criação de 
um programa que atenda às necessidades do mercado gaúcho. o lançamento ocorreu com 
um debate sobre a importância da qualificação da gestão no setor educacional. participaram 
os pró-reitores de pesquisa e pós-graduação da puCrs, jorGe Audy (d), Acadêmico da 
unisinos, pedro gomes, e de pesquisa, pós-graduação e extensão da uniritter, sidnei silveira.
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Ajudai-nos, Senhor, a cultivar uma 
interioridade com vosso projeto 
libertador, para inspirar e fazer crescer 
no coração da juventude uma fé vinculada 
com a ética e com a busca do bem comum.
(calendário religioso marista/12)

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 14 4 quarta-fEira
4sobremesa Musical. Apresentação da banda finalista do 
Palco PUCRS Sport Club Samba Rock. Horário: 13h. Local: 
saguão do prédio 9. Informações: 3320-3582. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical. 
44º Colóquio internacional de filosofia Medieval. 
Último dia do evento. Horário: a partir das 8h. Local: au-
ditório do 9º andar, prédio 50. Programação: http://j.mp/
PHGGWv. Evento aberto ao público. Informações: filosofia-
-pg@pucrs.br ou 3320-3554. Promoção: PPG em Filosofia.

4exame nacional de desempenho de estudantes 
(Enade). Os alunos selecionados devem responder o Ques-
tionário do Estudante no site do Inep até o dia da prova, 
25/11. Após o preenchimento será identificado o local para 
realização do teste. Acesso: http://enadeies.inep.gov.br/
enadeIes.

4Palestras para comunidade. Tema: Deficiência auditi-
va no idoso. Horário: das 15h às 16h. Local: sala 2 do Insti-
tuto de Geriatria e Gerontologia (IGG). Palestrante: Nora 
Helena Gauvan Gomes, médica.  Informações: 3336-8153. 
Promoção: IGG.
4seminário Internúcleos: o trabalho com sujeitos 
vulnerabilizados. Horário: das 14h30min às 17h. Local: 
sala 340 do prédio 15. Participação da professora Débora 
Diniz, da Universidade de Brasília. Público-alvo: alunos 
e professores do PPG em Serviço Social. Informações:  
3320-3539. Promoção: PPG em Serviço Social.

dIA 15 4 quiNta-fEira
4Proclamação da república – feriado Nacional

dIA 16 4 sExta-fEira
4inscrições para monitoria de matrícula. Até o dia 
28/11 os alunos podem candidatar-se. Local: Central de 
Atendimento ao Aluno, prédio 15. Horário de atendimen-
to: das 8h30min às 20h.
4Extensão em Bioinformática. Último dia para as ins-
crições. Tema: Uma introdução com a linguagem Perl. 
O curso será ministrado pelo professor Walter Filgueira 
de Azevedo Júnior e apresenta uma visão geral da área 
de bioinformática e biologia computacional. Promoção: 
Faculdade de Biociências.  

dIA 19 4 sEguNda-fEira
4Prêmio moacyr scliar de lite-
ratura. As inscrições foram prorro-
gadas até o dia 3/12. O vencedor ga-
nhará R$ 150 mil, além de ter 5 mil 
exemplares de seu livro impressos e 
distribuídos para bibliotecas da rede 
pública de ensino e Pontos de Cultu-
ra do RS. O edital está disponível no 
www.cultura.rs.gov.br. Promoção: 
Secretaria do Estado da Cultura. 
4extensão em Gestão da Arma-
zenagem de Materiais. Inscrições 
até 23/11. Início das aulas: 24/11. O 
curso será ministrado pelo professor 
Rafael Roco de Araújo. Promoção: 
Faculdade de Engenharia.  
4Extensão em Como investir no 
Mercado imobiliário. Inscrições até 
23/11. Início das aulas: 24/11. O curso 
será ministrado pelos professores Ra-
fael Severo e Tales Bergmeyer Morigi. 
Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.  

dIA 20 4 tErça-fEira
42º encontro de ubiquidade tecno-
lógica (ubitec). Horário: 14h30min. 
Local: auditório do prédio 7. Inscrições 
pelo e-mail inscricoesubitec@gmail.
com, informando nome completo, curso, 
vínculo (graduação ou pós-graduação) e 
unidade acadêmica (Faculdade). Infor-
mações: 3320-3658. Promoção: Grupo 
de Estudos de Ubiquidade Tecnológica 
do PPG em Comunicação Social. 
4despedida dos Estrangeiros. Os 
alunos serão recepcionados para um 
momento de confraternização antes de 
retornarem a seus países. Horário: das 
17h às 19h. Local: Laboratório de Hos-
pitalidade, prédio 41. Promoção: Núcleo 
de Mobilidade Acadêmica. 
4Palestra Estudar e Pesquisar na alemanha. O evento tratará sobre oportu-
nidades de estudo e bolsas de estudos no país e é destinado a alunos de gradua-
ção e pós, diplomados, técnicos administrativos e professores da Universida-
de. Horário: 16h30min. Local: auditório do 9º andar, prédio 50. Informações: 
3381-8714. Promoção: Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD, da 
sigla em alemão).

 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

4ciclo de conferências 
Identidade e relação em 
imunologia e filosofia. Data: 
21/11. Tema: Projetos de Fi-
losofia. Ministrantes: Prof. 
Eduardo Luft (Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas) 
e Prof. Moisés Bauer (Biociên-
cias). Horário: das 18h30min 
às 19h30min. Local: auditório 
do prédio 5. Não é necessá-

ria inscrição. Informações: 
filosofia-pg@pucrs.br ou 

3320-3554. Promoção: PPG 
em Filosofia.
4Workshop em parceria 
com a embaixada Britâni-
ca. Data: 26 e 27/11. Tema: 
Transferência de tecnologia 
acadêmica e comercialização 
de ativos de propriedade in-
telectual: As experiências do 
Reino Unido e do Rio Grande 
do Sul. Horário: a partir das 
8h30min. Local: auditório 
térreo, prédio 32. Inscrições: 
www.pucrs.br/ett. Informa-
ções: 3320-3907. Promoção: 
Escritório de Transferência de 
Tecnologia.
4ocultação de júpiter 
pela Lua. Data: 28/11. Ativi-
dade especial para observar 
a ocultação de Júpiter pela 
Lua. Horário: das 20h30min 
às 22h30min. Local: 6º an-
dar, prédio 8. O encontro 
pode ser cancelado por falta 
de condições meteorológi-
cas. Informações: 3320-3535. 
Promoção: Laboratório de As-
tronomia.


