
O COnCertO Comunitário de 
Natal de 2012 apresenta o Coral e a Or-
questra Filarmônica da PUCRS, ao lado 
da cantora Vanessa da Mata, no dia 
16/12, no Parque Moinhos de Vento, 
a partir das 20h. A regência é do maes-
tro Márcio Buzatto. Participam ainda o 
tenor Jean Marcel de Lima, a soprano 
Adriana de Almeida e o baixo Pedro 
Spohr. No repertório, obras de Strauss, 

Verdi, Tchaikovsky e Beethoven, além 
de sucessos de Michael Jackson, can-
ções de Vanessa da Mata e clássicos 
natalinos como Noite Feliz, Glória, Ale-
luia e variações de Jingle Bells. O grupo 
carnavalesco Imperadores do Samba e 
o Ballet Concerto também sobem ao 
palco. O evento é promovido pelo pro-
jeto Concertos Comunitários Zaffari e 
tem entrada franca.

Concerto de Natal tem Orquestra Filarmônica
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PUCRS é melhor
Universidade privada do Sul
A PUCrS é a melhor 
Universidade privada da 
Região Sul e a 3ª do País 
segundo o Índice Geral 
de Cursos (IGC) 2011, 
do Ministério da Educa-
ção (MEC), que avalia a 
qualidade dos cursos de 
graduação, mestrado e 
doutorado. O conceito 
IGC Contínuo foi de 3,68, 

na faixa 4, em uma escala 
de 1 a 5. O curso de Mate-
mática (licenciatura) é o 
único das instituições pri-
vadas do Brasil com nota 
máxima (5). Já Sistemas 
de Informação, Ciências 
Sociais (licenciatura e ba-
charelado) e História (ba-
charelado) obtiveram o 1º 
lugar na Região Sul entre 

as instituições públicas 
e privadas. Os cursos de 
Engenharia da Computa-
ção, Engenharia Química 
e da Produção, e os cursos 
de Filosofia (bacharela-
do), Física (bacharelado) 
e Geografia (bacharelado) 
se destacam como os me-
lhores da Região Sul entre 
as IES privadas.

nOS diAS 12 e 13/12, o Hospital São Lucas 
(HSL) da PUCRS recebe o médico norte-americano 
Patch Adams, para visitar pacientes, conversar 
com voluntários e ministrar a palestra Vivendo 
uma vida de alegria. No segundo dia, o encontro 
ocorre no teatro do prédio 40, às 14h, e é aber-
to ao público. Interessados devem se inscrever 
na sala 201 do prédio 40 até a data do evento, 
sujeito à disponibilidade de vagas. Informações: 
www.hospitalsaolucas.pucrs.br, www.pucrs.br/
eventos/vidadealegria e 3320-3680.

O PlAnO de Ação da 
Revitalização da Bacia do 
Arroio Dilúvio foi entregue 
ao prefeito José Fortunati 
e ao secretário de Desen-
volvimento Econômico 
de Viamão, José Roberto 
Cardoso, no dia 7/12, pelo 
Pró-Reitor de Pesquisa, 
Inovação e Desenvolvimen-

to, Jorge Audy, e pela dire-
tora do Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais da PUCRS, Beti-
na Blochtein, junto com a 
UFRGS. O projeto foi ela-
borado por ambas as uni-
versidades, em parceria 
com as Prefeituras Muni-
cipais de Porto Alegre e de 

Viamão, ao longo do último 
ano. O plano define estra-
tégias e atividades para a 
revitalização, mapeando e 
orçando os estudos a serem 
feitos na elaboração do Pro-
jeto Básico, a próxima eta-
pa do processo. Após, estão 
previstos o Projeto Executi-
vo e o de Implantação.

Patch Adams visita HSL

eStA é a última edição do 
PUCRS Notícias em 2012. A 
equipe agradece a participa-
ção dos leitores, que acom-
panharam a publicação se-
manal e contribuíram com 
sugestões. Desejamos um 
abençoado Natal e um Ano 
Novo de muitas surpresas 
felizes. Retornamos em 
março. Boas férias!

Feliz natal  
e até 2013

estratégias para revitalizar o Arroio dilúvio

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.

Use a criatividade 
para presentes 
e enfeites 
sustentáveis   
PÁGinA 2
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Festa 
de final 
de ano

A FeStA de final de ano da PUCRS 
reúne professores, técnicos adminis-
trativos e familiares no dia 18/12, 
no restaurante Panorama. O jantar 
inclui coquetel, pratos quentes e frios, 
sobremesas e estações de culinária 
italiana e japonesa e começa às 20h. 
A programação conta com apresen-
tação da Banda dos Professores da 
famecos, dança e outras atrações. 

Os convites estão à venda até 14/12 
na Associação de Docentes e Pesqui-
sadores (Adppucrs), localizada no 
prédio 22, e na Associação de fun-
cionários (Afpucrs), no prédio 3. A 
realização é da Adppucrs, da Afpucrs 
e da Pró-Reitoria de Extensão e As-
suntos Comunitários. Informações: 
3339-7173, ramal 4020 e 3339-2320, 
ramal 4021.

Céu de verão
em COmemOrAçãO aos 70 anos do cur-
so de Física, o Laboratório de Astronomia convida 
a todos para observar o Solstício de Verão, no dia 
21/12, das 20h30min às 23h, no prédio 8, 6º an-
dar. A atividade é gratuita e pode ser cancelada por 
falta de condições meteorológicas. Informações: 
3320-3535.

Diálogos sobre  
Espiritualidade e Ciência
O últimO Fórum de Interdisciplinaridade 
de 2012 debate Diálogos sobre Espiritualidade e 
Ciência no dia 20/12, com palestra dos professo-
res Yukio Moriguchi, do Instituto de Geriatria e 
Gerontologia; Leda Portal, da Faculdade de Edu-
cação; e Leonardo da Silva, da Faculdade de Psi-
cologia. O evento ocorre das 17h30min às 19h, 
no auditório térreo do prédio 40, e será transmi-
tido on-line pelo link mms://stream.pucrs.br/ 
forum_interdisciplinaridade. A organização é da 
professora Patrícia Grossi, da Faculdade de Serviço 
Social, e a realização é da Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Inovação e Desenvolvimento (Propesq). Inscrições: 
http://j.mp/VpxUZj.
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Decoração criativa de Natal
VOCê SAbe o que fazer para tornar o seu Natal mais sus-
tentável? A PUCRS já entrou nesse clima e promoveu um 
amigo secreto especial entre as suas unidades e setores. Con-
feccionadas com material reciclável, as dobraduras em forma 
de estrelas foram elaboradas pelos colaboradores da Univer-
sidade para presentear os setores, enfeitando os prédios e in-
centivando a responsabilidade ambiental. Além de sustentá-
vel, essa atividade proporciona momentos de integração entre 

os colegas do Campus. Por isso, inspire-se neste 
Natal: a criatividade é o elemento-chave para 
tornar a sua decoração ecologicamente correta, 
bonita e sem grandes gastos. Na internet você 
pode encontrar diversas sugestões e tutoriais para criar obje-
tos de decoração com o tema natalino. O pessoal da secretaria 
da Faculdade de Engenharia pesquisou e está pronto para o 
Natal (confira na foto). Que tal seguir esse exemplo?

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

Capacitação em Libras 
encerra atividades
nO diA 12/12, o curso de Libras 
(Linguagem Brasileira de Sinais) encer-
ra as atividades do nível básico, com 20 
técnicos administrativos capacitados 
para atender ao público de pessoas com 
deficiências. Durante três meses foram 
trabalhados conteúdos como alfabetos, 
pronomes, diálogos, família, números, 
dias da semana, expressões faciais e 
corporais, gramática e adjetivos, di-
nâmicas de Libras, dramatização e pesquisa musical, totalizando 60 horas/aula.
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Fonte:  
Projeto USE

Lançamentos de e-books
A ediPUC r S passou a comercializar 
os lançamentos de e-books. No site http:// 
livrariaedipucrs.pucrs.br, as obras estão identifi-
cadas com uma tarja abaixo da imagem do livro e 
ao lado constam os formatos disponíveis: PDF e 
ePub. Depois da compra, é enviado um link por 
e-mail para baixar a publicação. Os e-books já 
existentes continuam disponíveis gratuitamente. 
Até 31/12 a Edipucrs está com uma promoção de 
Natal. As compras acima de R$ 30, na Livraria 
do prédio 41 e pelo site, são acompanhadas de 
uma nécessaire da linha Eco, mediante apresen-
tação do comprovante de pagamento.

fOTO: GILSON OLIVEIRA/ASCOM PUCRS
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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.

O Fim da atividade pro-
fissional constitui um afasta-
mento, pelo menos momen-
tâneo, do mundo produtivo, 
que é a base da sociedade 
contemporânea. É uma si-
tuação de mudança, que 
implica uma perda em que 
o indivíduo deverá utilizar 
seus mecanismos adaptati-
vos e enfrentar mudanças. 
Compreender isso da me-
lhor forma é o foco principal 
dos encontros do Programa 
Rever – Tempo de Plane-
jar, que privilegia a vivência 
grupal com trocas entre os 

participantes. Eles perce-
bem que não estão sozinhos 
nessa experiência e podem 
compartilhar dúvidas, des-
cobertas e angústias, que 
são características dos mo-
mentos de mudanças, e ex-
plorar novas possibilidades. 

Para diminuir o impacto 
da aposentadoria, é impor-
tante participar de progra-
mas como esse, pois, quan-
do se estabelece um plane-
jamento, os anos vindouros 
são mais fáceis de desfrutar 
e mais proveitosos. A apo-
sentadoria pode significar 

um tempo de liberdade, de-
sengajamento profissional, 
possibilidade de realizações, 
não ter horários, realizar 
viagens.

Nos grupos os partici-
pantes encontram momen-
tos de orientação e acolhida, 
para refletir sobre as várias 
etapas da vida. Trata-se de 
uma oportunidade também 
para pensar sobre seu mo-
mento atual e sobre as pos-
sibilidades para construir um 
novo caminho e desenvol-
ver-se, buscando bem-estar 
e qualidade de vida.

Tempo de Planejar 
novas possibilidades

O lAnçAmentO e a sessão de au-
tógrafos do livro Espiri tua lidade e saúde, 
com organização do Vice-Reitor da PUCRS, 
eVilÁZiO teiXeirA, e da psicóloga mA-
riSA CAmPiO mUller, ocorreu na 
Livraria Acadêmica. A edição é da Casa do 
Psicólogo. Na obra, Teixeira tem um capítulo 
dedicado ao tema Espiritualidade e técnica: 
as coisas que estão por detrás das coisas.

QUAtrO rePOrtAGenS 
de alunos da Faculdade de Comuni-
cação Social foram premiadas na 29ª 
edição do Prêmio Direitos Huma-
nos de Jornalismo. O documentário 
Aqueles anjos sem asas, produzido 
por FeliPe mArtini, dimitriA 
PrOCHnOW e lúCiA VieirA, 
integrantes do Editorial J, recebeu 
o 1º lugar na categoria Acadêmico. 
O trabalho foi orientado pelos pro-
fessores iVOne CASSOl, FÁbiO 
CAnAttA e mArCO AntOniO 
VillAlObOS. Ainda nesta cate-
goria, Índio quer mais que apito, de 
GerSOn rAUGUSt, e Filhos do 
Pelletier, de SÂmelA lAUZ, con-
quistaram o 2º e 3º lugares, respec-
tivamente. A reportagem Vidas sem 
banheiro, da estudante débOrA 
FOGliAttO, integrante do Edito-
rial J, também ficou em 3º lugar.

O delFOS – Espaço de Documentação 
e Memória Cultural – completou quatro 
anos. No dia 4/12 houve homenagem à 
professora AliCe mOreirA, que se 
aposentou após 30 anos de atuação na 

Universidade. O Reitor Joaquim Clotet 
entregou uma placa a ela, que foi a 
primeira coordenadora executiva 
do Delfos. Alice sempre atuou na 

faculdade de Letras e exerceu o 
cargo de vice-diretora no pe-

ríodo de 2000 a 2002.

O diretOr da Faculdade de Educação, mArCOS 
VillelA PereirA, foi eleito coordenador do Comitê 
Científico da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação. A entidade tem-se projetado no 
País e exterior como um importante espaço de debate 
das questões científicas e políticas da área.

neStA QUArtA, 12/12, no Plaza São Rafael, dois 
alunos de Economia serão premiados pelo Conselho Re-
gional de Economia no Prêmio Corecon/RS – 2012, na 
categoria Trabalho de Conclusão de Curso. mAriA inêS 
rOSA CAetAni conquistou o 2º lugar com a pesquisa 
Acidentes de trabalho: uma análise a partir da teoria dos 
diferenciais de salários compensatórios, orientada pelo 
professor PAUlO JACintO. Com a monografia 
Agroecologia versus agricultura convencional: 
uma análise emergética de produção de arroz no 
Rio Grande do Sul, PedrO bAPtiStA dOS 
SAntOS ficou com o 3º lugar, orientado 
por AlFredO meneGHetti netO.

Fonte: Comissão do Programa Rever, com contribuições do pro-
fessor Newton Luiz Terra, do Instituto de Geriatria e Gerontologia
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Em novembro, ocorreu o encerramento das qua-
tro turmas participantes do Programa Rever – Tempo 
de Planejar, totalizando 68 participantes. Durante 
quatro meses foram realizados sete encontros, so-
mando 15 horas de capacitação. O objetivo foi dire-
cionar um espaço de sensibilização, de reflexão e de 
informação sobre aspectos que envolvem o processo 
de aposentadoria. A partir de 2013, serão oferecidas 
duas turmas (de 15 participantes cada) aos técnicos 
administrativos e professores da Instituição. Outras 
informações com Janine Chiarelo, no 3353-4557.

fOTO: BRUNO TODESCHINI
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Queremos, Senhor, ao contemplar a 
fragilidade do menino Jesus, deixar 
nascer em nós o desejo de fazer de 
nosso corpo um lugar privilegiado 
para sentir tua bondade.

(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 As-
sessoria de Comunicação Social da Universidade. Coor-
denadora da Assessoria: Ana Maria Roig • 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: Ro-
drigo Marassá Ojeda • estagiárias: Jéssica Mello, Luíza Po-
zzobon e Paola Duarte • Projeto gráfico: PenseDesign • im-
pressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias 
diá rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

diA 12 4 quarta-FEIra

4divulgação do resultado do Concurso Ves-
tibular de Verão 2013. Disponível no site www.
pucrs.br/vestibular. Informações: 3320-3557. 
Promoção: Núcleo de Ingresso da Pró-Reitoria 
Acadêmica (Proacad).

4Doações de brinquedos, roupas e material 
escolar. Crianças internadas no Hospital São Lu-
cas (HSL) escreveram cartas para o Papai Noel com 
o que gostariam de ganhar neste Natal. As cartas 
estão disponíveis para adoção e os interessados em 
colaborar podem retirá-las no 5º andar do hospi-
tal, das 8h às 11h e das 14h às 17h. As doa ções ar-
recadadas serão entregues aos 
pacientes no dia 19/12 durante 
a festa de Natal. Informações: 
3320-3000, ramal 2507, com 
a pedagoga Juliana. Promoção: 
Setor de Recreação da Pediatria 
do HSL.
4renovação de desconto. 
Último dia para professores 
e técnicos administrativos da  
PUCRS, Campus Viamão e Divi-
são de Obras renovarem o des-
conto na graduação para seus 
dependentes (cônjuge, compa-
nheiro ou enteado). Local: Ge-
rência de Recursos Humanos, 
sala 101 do prédio 1. O colabora-
dor deve solicitar pessoalmente 
a manutenção do incentivo no 
primeiro semestre de 2013. Quem não comparecer 
até o prazo determinado terá o desconto cancelado 
a partir de janeiro. Informações: com Juliet Asse-
nheimer, pelo e-mail juliet.assenheimer@pucrs.br.
4Sobremesa Musical – Encerramento da tem-
porada 2012. Apresentação da Orquestra Filar-
mônica da PUCRS. Repertório: especial de Natal. 
Solistas: Adriana de Almeida, 
Jean Marcel de Lima e Pe-
dro Spohr. Regência: Marcio  
Buzatto. Horário: 13h. Local: 
saguão do prédio 9. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical.

4Curso de extensão Brincando 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 Desporto (Fefid).  
4Curso de extensão Bailando nas Férias. Inscrições até 4/1/2013. Início das aulas: 
7/1/2013. Horário: de segunda a quinta-feira. Turma A (Samba de Gafieira e Zouk), das 
18h30min às 19h30min. Turma B (West Coast Swing), das 19h30min às 20h30min. 
Turma C (Tango e Bolero), das 20h30min às 21h30min. Promoção: Fefid.  
4Curso de extensão Fabricação Caseira de Cerveja e Manipulação de Fermento 
Cervejeiro. Inscrições até 4/1/2013. Início das aulas: 7/1/2013. Horário: de segunda a 
sexta-feira, das 18h às 21h15min. Promoção: Faculdade de Biociências (Fabio).  
4Curso de extensão Projetos de Serviços de radiodiagnóstico: elaboração e 
requisitos legais. Inscrições até 4/1/2013. Início das aulas: 7/1/2013. Horário: se-
gunda e terça-feira, das 8h30min às 12h e das 14h às 17h30min. Promoção: Faculda-

de de Física.  
4Curso de extensão Desenvolvimento de aplicativos móveis na 
plataforma android – Módulo I. Inscrições até 4/1/2013. Início das 
aulas: 7/1/2013. Horário: de segunda a sexta-feira, das 19h30min às 
22h45min. Promoção: Faculdade de Informática.  
4Curso de extensão Introdução às Metodologias Ágeis. Inscrições 
até 7/1/2013. Início das aulas: 8/1/2013. Horário: de terça a quinta-
-feira, das 18h45min às 22h15min. Promoção: Centro de Inovação 
PUCRS.  
4Curso de extensão Consultoria em alimentação Coletiva. Inscri-
ções até 11/1/2013. Início das aulas: 14/1/2013. Horário: segunda-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 18h. Promoção: Faculdade de Enfermagem, 
Nutrição e Fisioterapia (Faenfi).  
4Curso de extensão Ferramentas moleculares para o estudo de 
Proteínas. Inscrições até 11/1/2013. Início das aulas: 14/1/2013. Ho-
rário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30min e das 13h30min 
às 16h50min. Promoção: Fabio.  
4Curso de extensão terapia de aceitação e Compromisso. Ins-

crições até 14/1/2013. Início das aulas: 15/1/2013. Horário: de terça a quinta-feira, das 
18h30min às 22h30min. Promoção: Faculdade de Psicologia.  
4Curso de extensão Elaboração de Manual de Boas Práticas – Passo a passo. 
Inscrições até 14/1/2013. Início das aulas: 15/1/2013. Horário: terça-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 18h. Promoção: Faenfi.  
4Curso de extensão terapia Nutricional na Oncologia Pediátrica. Inscrições até 

16/1/2013. Início das aulas: 17/1/2013. Horário: quinta-feira, das 
8h às 12h25min e das 13h30min às 18h. Promoção: Faenfi.  
4Curso de extensão desenvolvimento de Aplicações moder-
nas para Win dows 8. Inscrições até 18/1/2013. Início das aulas: 
21/1/2013. Horário: de segunda a sexta-feira, das 18h45min às 
22h. Promoção: Centro de Inovação PUCRS.  

 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.
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Central de Atendimento ao Aluno
Horário especial de verão
17/12 a 11/1 – 8h às 20h
14/1 a 28/2 – 8h às 18h


