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Administração Superior 
toma posse

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.

PuCrs realiza 
Vestibular de Verão

Universidade 
inaugura laboratório

a PuCrs realiza as provas do Vestibular de 
Verão em 8 e 9/12, das 16h às 20h. São 3.578 
vagas disponíveis, em 63 opções de cursos. O 
primeiro colocado de cada gradua ção terá di-
reito à bolsa integral de estudos. O Programa 
Bolsa Mérito é válido para todo o período de 
duração do curso. Nos dias de provas, a Pró-
-Reitoria de Assuntos Comunitários, com o 
apoio de Faculdades, oferece o Projeto Aca-
lanto para os acompanhantes dos candidatos. 
No Centro de Convivência, haverá estandes 
do Setor Financeiro, de informações sobre 
créditos e Programa Universidade para To-
dos, entre outros. Confira algumas atividades:

Centro de Convivência – saguão do prédio 9, das 
15h às 20h

Matinê no Vestibular – auditório do prédio 9, às 16h
Sábado – A alma do negócio
Domingo – A história das coisas

Missa – prédio 9, sala 102, às 16h30min

A Pró-reitoriA de Graduação inaugura 
no dia 5/12, às 15h, o Lab Tear – Laboratório 
de Tecnologias para Aprendizagem em Rede. 
Localizado na sala 105 do prédio 15, junto ao 
Complexo Logos – Aprendizagem Sem Fron-
teiras, o Lab Tear é um centro de produção de 
metodologias que incorporam o uso de Tec-
nologias da Informação e Comunicação para 
favorecer a aprendizagem, conectando a aula 
universitária 
da PUCRS em 
redes de co-
nhecimentos.

escolha 
empresas com 
responsabilidade 
socioambiental
PÁGIna 2

NeStA SextA-feirA (7/12), às 10h30min, no teatro do prédio 40, a Administração 
Superior da Universidade toma posse para o período 2013-2016. São reconduzidos ao cargo 
o reitor Joaquim Clotet e o Vice-reitor evilázio Teixeira. Há mudanças nas Pró-reitorias. Gra-
duação e Pós-Gradua ção passam a ser uma única Pró-reitoria. extensão e Assuntos Comu-
nitários formam uma nova estrutura, assim como a Pesquisa, que agora se alia à inovação e 
ao desenvolvimento. Cada Pró-reitoria conta com diretores de áreas específicas. outra no-
vidade é a criação do instituto de Cultura, abrangendo cultura musical, hispânica e japonesa, 
sob a direção do professor Flávio Kiefer. A posse terá transmissão on-line (www.pucrs.br).

o eNCoNtro com a Administração Superior, dia 6/12, às 18h30min, no teatro 
do prédio 40, faz um balanço das iniciativas do último ano e traça perspectivas para a  
PUCrS. A programação inclui o lançamento de duas publicações. o Catálogo de Pesquisas  
PUCrS 2013, produzido pela Assessoria de Comunicação Social e pela Pró-reitoria de Pes-

quisa e Pós-Graduação, apresenta as estru-
turas de pesquisa da Universidade em seis 
eixos temáticos, destacando 99 grupos em 
textos jornalísticos bilíngues. o Projeto re-
flexões, atividade de formação continuada 
para professores e técnicos administrativos, 
lança a 12ª edição de sua revista, adotando 
uma prática sustentável: a redução de 80% 
da tiragem. o conteúdo estará acessível a 
todos em www.pucrs.br/reflexoes.
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Encontro terá balanço e lançamentos

MUDANçAS NAS Pró-reitoriAS
Acadêmica (Proacad) – Solange Ketzer

Administração e finanças (Proaf) – Ricardo Bastos
extensão e Assuntos Comunitários (Proex) – sérgio Gusmão

Pesquisa, inovação e Desenvolvimento (Propesq) – Jorge Audy
NoVoS DiretoreS

faculdade de Administração, Contabilidade e economia – Adelar Fochezatto
faculdade de Comunicação Social – João Guilherme barone

faculdade de engenharia – Carlos Alexandre dos Santos
faculdade de Letras – regina Kohlrausch

faculdade de Matemática – maria beatriz menezes Castilhos
faculdade de Medicina – Jefferson braga da Silva

faculdade de odontologia – Alexandre bahlis

eStA eDiçÃo Do PUCrS NotÍCiAS CirCULA SoMeNte NA VerSÃo ON-LINE



o Setor de recreação da Pediatria do 
Hospital São lucas recebe brinquedos, mate-
rial escolar e roupas que serão entregues para 
as crianças internadas, em 19/12, na festa de 
natal. durante as atividades diárias desen-
volvidas pelo serviço, as crianças escreveram 
para o Papai noel, pedindo o que mais gosta-
riam de ganhar neste natal. As cartas estão 
disponíveis para adoção e os interessados em 
colaborar podem procurar o setor, localizado 
no 5º andar do hospital, das 8h às 11h e das 
14h às 17h. informações: 3320-3000, ramal 
2507, com a pedagoga Juliana.
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Opte por serviços certificados

Cartas para o Papai Noel

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

a ConCorrênCIa entre as empresas 
de todos os segmentos proporciona benefícios 
para os consumidores, seja nos preços, na qua-
lidade dos produtos ou na prestação dos ser-
viços. não é de agora que essa vantagem tem 
ocorrido na área do meio ambiente. As organi-
zações buscam certificados de responsabilidade 
socioambiental que atestem sua boa prática. A 

Renovação  
de desconto
Professores e técnicos administra-
tivos da PUCrS, Campus Viamão e divisão 
de Obras podem renovar o desconto na 
graduação para seus dependentes (cônjuge, 
companheiro ou enteado) até 12/12, na Ge-
rência de recursos Humanos (GrH, na sala 
101 do prédio 1). o colaborador deve solici-
tar pessoalmente a manutenção do incenti-
vo no primeiro semestre de 2013. Quem não 
comparecer à GrH até o prazo determinado 
terá o desconto cancelado a partir de janei-
ro. informações com Juliet Assenheimer 
pelo juliet.assenheimer@pucrs.br.

Cursos sequenciais 
em janeiro
A fACULDADe de letras oferece, em 
janeiro, cursos sequenciais de férias para 
graduandos da PUCrS e de outras institui-
ções. São oficinas de língua inglesa, níveis 1 
a 4; língua espanhola, níveis 1 e 2; e língua 
francesa, nível 1. As matrículas devem ser 
feitas no prédio 8, sala 420. informações: 
3320-3528.

Meio ambiente 
em debate
A fACULDADe de Direito promove 
o workshop meio Ambiente: a sua susten-
tabilidade e o impacto da toxicologia, en-
tre os dias 10 e 12/12, das 17h30min às 
19h30min, na sala 307 do prédio 11. entre 
os temas abordados estão doenças ocupa-
cionais, efeitos da toxicologia no ambiente 
e na sustentabilidade e educação. Será for-
necido certificado a todos os que obtiverem, 
no mínimo, 75% de frequência. informações 
e inscrições: 3320-3680.

fonte:  
Projeto UsE

certificação iSo 14000 é um bom indício 
de que a firma segue regras que assegu-
ram sua consciência ecológica. Outro selo 
importante é o AA1000, cujo foco é a re-
lação da instituição com seus parceiros ou 
stakeholders. o SA8000 assegura que du-
rante toda a cadeia de produção não existe 
nenhuma ação antissocial como trabalho 

escravo, infantil ou discriminação. existe também o 
selo da Fundação Abrinq, que é dado às empresas 
que não utilizam mão de obra infantil e contribuem 
para a melhoria das condições de vida de crianças e 
adolescentes. Conferindo essas garantias antes de 
contratar, você contribuirá para que 
mais empreendimentos busquem ser 
um exemplo de cidadania.

Atividades de Natal
a PuCrs realiza atividades alusivas ao Natal. A montagem da árvore natalina, no 
Largo da Solidariedade, será realizada no dia 5/12, às 17h, com a presença do Reitor 
Joaquim Clotet. Informações sobre todas as atividades com a Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários pelo 3320-3708. Veja a programação completa:
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5/12
17h – montagem da árvore de natal  e palavras do reitor (árvore do largo da Solidariedade)
18h – espetáculo do Coral e orquestra (escadarias prédio 41)
18h30min às 21h – mundo da Criança PUCrS (prédio 41)

7/12 Troca dos presentes – amigo secreto entre unidades/setores
11 e  

12/12
9h às 19h – entrega dos presentes de natal aos técnicos administrativos  
e professores (teatro do prédio 40)

14/12 19h – Gre-nal Solidário Afpucrs (Parque esportivo)

17 /12
11h30min e 18h – Jornada preparatória ao natal (igreja Cristo mestre)
18h30min – missa (igreja Cristo mestre)

18/12 20h – Festa de final de ano (restaurante Panorama). os convites podem  
ser adquiridos na Adppucrs e Afpucrs. informações: 3353-4020 e 3353-4021

FoTo: ArQUiVo PUCrS



Dúvidas de português

DUAS teSeS de doutorado defendidas 
por alunas da PUCrS, em 2011, receberão 
em 13/12, em brasília, menção honrosa no 
Prêmio Capes de Tese, edição 2012, concedi-
do pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível superior (capes). são consi-
derados na seleção os quesitos originalidade, 
inovação e qualidade. As agraciadas são ana 
PAULA MottA CoStA, do curso de direito, 
que abordou Direitos fundamentais dos ado-
lescentes, orientada pelo professor CArLoS 
ALBerto MoLiNAro, e VerA LÚCiA 
feLiCetti, da Faculdade de educação, cujo 
trabalho Comprometimento do estudante: 
um elo entre aprendizagem e inclusão social 
na qualidade da educação foi orientado por 
MArÍLiA CoStA MoroSiNi.

a Professora ra-
QUeL eL-KiK, do curso 
de nutrição da Faculdade 
de enfermagem, nutrição e 
Fisioterapia, e integradora 
de ensino do programa Inte-
gra, esteve na 34ª edição do  
eSPen Congress, em bar-
celona (espanha), repre-
sentando a PUCrS, com o 
trabalho de conclusão de 
curso realizado no Hospital 
São lucas, intitulado Perfil 
nutricional de pacientes em 
uso de terapia nutricional 
enteral de um hospital uni-
versitário do Sul do Brasil.

oS ALUNoS estrangeiros que estiveram na 
PUCRS em 2012 foram recepcionados pelo Nú-
cleo de Mobilidade Acadêmica, da Pró-Reitoria 
de Graduação, para um momento de confrater-
nização e despedida. O encontro foi no Labora-
tório de Hospitalidade, no prédio 41. Depois da 
acolhida, assistiram a um vídeo com alguns de 
seus diferentes momentos em Porto Alegre e na 
PUCRS e contaram com o serviço dos alunos de 
Hotelaria. No final do evento, receberam a cami-
seta PUCRS Brasil.
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fonte: Antônio 
dalpicol, 
professor da 
faculdade de 
Letras

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

A SeçÃo superdicas trata do 
uso de maiúsculas e minúsculas e 
da grafia dos numerais. Sobre o 
primeiro tema, algumas normas 
da língua portuguesa:

a) Grafa-se com letra inicial 
minúscula os nomes dos meses, 
estações do ano e dias da semana.

b) Grafa-se com letra minús-
cula os nomes dos pontos cardeais 
(antes do novo Acordo ortográfi-
co, eram grafados com maiúscula).

c) É facultativo o emprego de 
letra minúscula nas palavras que 
compõem uma citação bibliográ-
fica, exceto a inicial do primeiro 
vocábulo ou quando a palavra for 
própria (antes do Acordo, devia-se 
usar a maiúscula em todas as ini-

ciais tônicas do título): Memórias 
Póstumas de Brás Cubas ou Me-
mórias póstumas de Brás Cubas.

d) emprego facultativo de mi-
núsculas nas formas de tratamen-
to ou reverência, bem como em 
nomes sagrados e que designam 
crenças religiosas (antes do Acor-
do era só com iniciais maiúsculas): 
Santa isabel ou santa isabel; dou-
tor ferreira ou doutor ferreira.

e) Emprego facultativo nos 
nomes que designam domínios 
do saber e formas afins (antes do 
Acordo era só com inicial maiús-
cula): Português ou português; 
educação Física ou educação física.

f) emprego facultativo em lo-
gradouros públicos, templos, edi-

fícios (antes do Acor-
do era só com inicial 
maiúscula): rua do 
Ouvidor ou rua do 
ouvidor; igreja do 
Rosário ou igreja do Rosário. 

Quanto à grafia dos numerais, 
recomenda-se grafar por extenso:

a) em início de frase ou após 
ponto. ex. Cento e oitenta pessoas 
estavam presentes...

b) Quando o número é dado 
por aproximação ou estimativa. 
ex.: Somente hoje vendemos qua-
tro mil e poucas unidades. 

c) em documentos, quando se 
deseja evitar fraudes, colocando-
-se a expressão por extenso entre 
parênteses, logo após a forma 

FoTo: brUno TodeSCHini
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DePUtADoS fe-
deraIs da bancada 
gaúcha estiveram no 
Tecnopuc para conhe-
cer o projeto Condo-
mínios Empresariais 
– parceria da Universi-
dade com a Secretaria 
da Economia Solidária 
e Apoio à Micro e Pe-
quena Empresa do RS. O diretor da Agência de Gestão e Empreendedorismo 
da PUCRS, LeANDro De LeMoS, apresentou a ideia aos deputados Bohn 
Gass (PT), Henrique Fontana (PT) e Ronaldo Nogueira (PTB). A coordenadora 
da Rede de Inovação e Empreendedorismo (Inovapucrs), GABrieLA ferrei-
ra (na foto), explicou aos políticos o funcionamento da Rede e do Tecnopuc.

em algarismos. ex.: ... a quantia de 
r$ 20,00 (vinte reais) – com letra 
minúscula. 

obs.: A AbnT aconselha que o 
número 1 (quando aparecer isola-
do) seja escrito sempre por exten-
so; os números inteiros de 2 a 15 
(quando representam uma conta-
gem) sejam por extenso; e quando 
se tratar de pres-
crições numéricas, 
sejam grafados em 
algarismos (ex.: 
4°C; 35%).
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Dá-nos, Senhor, um coração  
semelhante ao de Maria e de José: 
simples, humilde e modesto, para acolher 
tua palavra e engravidar-nos dela.

(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 5 4 QUArtA-feirA
4Sobremesa Musical. Apresentação do quinteto 
de metais e percussão da Orquestra Filarmônica 
da PUCRS. Repertório: músicas natalinas. Ho-
rário: 13h. Local: saguão do prédio 9. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical.
4Seminário Violências e Gênero: coisas que a 
gente não gostaria de saber. Horário: das 13h às 
18h. Local: prédio 15, sala 240. Evento alusivo ao 
Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência 
contra a Mulher e parte da programação dos 16 
Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a 
Mulher. Inscrições gratuitas e no local. Informa-
ções: 3320-3546. Promoção: Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Violência, Ética e Direitos Humanos 
da Faculdade de Serviço Social, Fórum Municipal 
da Mulher de Porto Alegre e Rede Feminista de 
Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
4Palestra sobre estudo no exterior. Repre-
sentantes do governo do Canadá mostrarão seus 
programas e falarão sobre o cenário atual naquele 
país. Horário: 17h30min. Local: arena do prédio 
15. Inscrições: gratuitas e no local. Informações: 
3320-3656. Promoção: Núcleo de Mobilidade 
Acadêmica.

4Avaliação de Disciplinas de Graduação. Últi-
mo dia para alunos e professores responderem a 
questões sobre aspectos das disciplinas, ação dos 
docentes e dos estudantes. A novidade é o instru-
mento específico para avaliar as disciplinas que 
incluem estágio ou prática profissional. No espaço 
reservado para comentários, a avaliação é indivi-
dualizada por professor, além da possibilidade de 
acrescentar comentários gerais sobre a disciplina. 
O anonimato é garantido aos estudantes. Acesso: 
www.pucrs.br/autoavaliacao. Promoção: Pró-
-Reitoria de Graduação (Prograd).

4Avaliação dos formandos. Data: até 12/12. 
A pesquisa conta com 22 questões que abordam 
aspectos do curso e a experiência como univer-
sitário na Instituição. Acesso: no link Avaliação/
Formandos, na Central de Alunos do site www.
pucrs.br. Informações: coord.avaliacao@pucrs.
br e 3320-3630. Promoção: Prograd.

dIa 6 4 QUiNtA-feirA
4Projeto our School. Encerramento das 
atividades. Projeto voltado para 40 jovens 
do Ensino Fundamental das escolas Morro 
da Cruz e América, que, durante 16 encon-
tros, tiveram aulas de inglês na Faculda-
de de Letras (Fale). As atividades foram 
conduzidas por alunos voluntários, com 
orientação de um representante da Embai-
xada Americana no Brasil. Horário: 15h. 
Local: sala 305, prédio 8. Informações:  
3320-3528. Promoção: Fale, com apoio da 
Secretaria Municipal de Educação.
4início das provas de G2. Até 12/12.

dIa 7 4 SextA-feirA
4Curso de extensão Antropologia 
forense. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 10/12. Horário: segunda e terça-
-feira, das 9h às 11h40min e das 14h50min às 
17h30min (parte teórica); e quarta-feira, das 
8h50min às 12h25min e das 14h às 17h30min 
(parte prática). Promoção: Faculdade de Bio-
ciências.  
4Curso de extensão Como abrir e admi-
nistrar uma clínica médica. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 10/12. Horário: 
de segunda a quinta-feira, das 18h45min às 
22h. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.   
4Curso de extensão edição de Vídeo com 
final Cut Pro. Último dia de inscrições.  Início 
das aulas: 10/12. Horário: de segunda a sexta-
-feira, das 12h10min às 13h50min. Promoção: 
Faculdade de Comunicação Social.  

dIa 10 4 SeGUNDA-feirA
4Curso de extensão de Hemoterapia. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 
11/12. Horário: de terça a quinta-feira, das 
17h35min às 21h. Promoção: Faculdade de 
Farmácia.  
4Curso de extensão Bioinformática. Uma 
introdução com a linguagem Python. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 11/12. Horá-
rio: de terça a sexta-feira, das 8h às 11h35min e 
das 14h às 17h35min. Promoção: Faculdade de 
Biociências.  

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

4Palestra com Patch Adams. 
Data: 13/12. Tema: Vivendo uma 
vida de alegria. Horário: das 14h 
às 18h. Local: teatro do prédio 40. 
Inscrições: sala 201 do prédio 40, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e da 13h30min às 18h18min, 
até o dia do evento, conforme 
disponibilidade. Informações: 
3320-3680, proexsecretaria@

pucrs.br ou no site www.pucrs. 
br/eventos/vidadealegria. Pro-
moção: Hospital São Lucas.

4Curso de extensão Brincan-
do e Aprendendo na PUCrS – 
Projeto de férias. Último dia de 
inscrições: 20/12.  Início das aulas: 
7/1/2013. Horário: de segunda 
a quinta-feira, das 13h30min às 

18h30min. Promoção: Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Des-
porto.  
4Concerto Comunitário de Natal. 
Data: 16/12. Apresentação da Or-
questra Filarmônica da PUCRS com 
a cantora Vanessa da Mata. Horário: 
20h. Local: Parque Moinhos de Ven-
to (Parcão). Promoção: Instituto de 
Cultura Musical e Cia. Zaffari.
4Seminário de Capacitação Do-
cente. Data: 17 e 18/12. Tema: For-
mação integral: presença pedagó-
gica em um mundo em rede. Pro-
gramação completa, horários, locais 
e inscrição: www.pucrs.br/eventos/
capacitacao. Informações: ceda@ 
pucrs.br, no site citado ou nos tele-
fones 3320-3630 e 3353-4558. Pro-
moção: Pró-Reitoria de Graduação.

dIa 11 4 terçA-feirA
4Curso de extensão Biomagnetis-
mo – fundamentos e Aplicações. 
Último dia de inscrições. Aulas de 12 
a 18/12, das 18h às 21h15min, exceto 
segunda-feira devido à modalidade 
semipresencial do curso. Promoção: 
Faculdade de Física.  


