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A PUCRS é a primeira universidade privada 
do País a figurar no ranking Webometrics, que 
avalia a presença que as publicações científicas 
têm na internet. na listagem nacional, ficou 
com a 16ª posição e no Rs é a 2ª colocada. A 
avaliação é realizada pelo conselho superior 
de Pesquisas Científicas, ligado ao governo es-

panhol e dedicado ao fomento da investigação 
científica e tecnológica. outro reconhecimento 
veio pela revista Amanhã, que concedeu o prê-
mio Campeãs da inovação, na categoria educa-
ção. na classificação geral, ocupou a 9ª posição. 
O ranking revela as 50 organizações mais ino-
vadoras da região Sul. na pesquisa marcas de 

Quem Decide, do Jornal do comércio, a PUcRs 
lidera na lembrança e na preferência, na cate-
goria ensino Superior Privado. está ainda entre 
as cinco marcas mais lembradas e preferidas na 
categoria ensino Pós-Graduação. A cerimônia 
da 15ª edição do ranking ocorreu em 5/3 com 
a presença do Reitor Ir. Joaquim clotet.

Universidade premiada

A BIBlIoteCA central Ir. José Otão adquiriu 
a base ebrary Academic complete, ampla coleção 
de livros eletrônicos (e-books), acessível a alunos 
e funcionários da PUCrS. Abrange todas as áreas 
do conhecimento e permite download e leitura 
em tela de computador ou dispositivos móveis, 
como tablets e smartphones. A ferramenta per-
mite localizar livros por categoria ou palavras-
-chave, título, autor ou ano; destacar textos de 
interesse, criar notas e transformar o documento 
num hiperlink para outras fontes on-line; salvar e 
organizar a pesquisa, criando sua estante virtual; 
e copiar e colar textos, imprimir páginas e capí-
tulos com citações automáticas. Para pesquisar 
e criar a conta pessoal, basta acessar http://site.
ebrary.com/lib/pucrs/home.action.

Biblioteca adquire 
base com coleção 
de 83 mil e-books

o  P A R q U e 
Científico e Tecno-
lógico da PUCRS 
(Tecnopuc), em 
parceria com UK 
Trade & Invest-
ment, realiza a pri-
meira competição 
internacional de 
startups, que le-
vará o vencedor de 
cada região do País 
ao Tech City, em 
Londres. Após a visita a um dos ambientes mais dinâmicos e interconectados 
do mundo, as empresas poderão instalar-se no local, em coworking e com 
custo diferenciado, conforme interesse dos negócios locais. A ação é organi-
zada pelo governo britânico e podem participar empresas de caráter inovador 
de todo o Brasil. As inscrições devem ser feitas pelo tecnopuc.eventos@pucrs.
br, com um documento PDF, de no máximo três laudas, identificando a em-
presa pela razão social, CNPJ, contato/sócio, telefone e e-mail, respondendo 
às seguintes questões: qual é o seu negócio? (destacando as características 
de inovação) e por que 
sua empresa deve estar 
no Reino Unido? O pra-
zo para envio do material 

encerra-se em 12/3.

Competição de startups leva 
ao Tech City de Londres

o PRImeIRo jogo digital em produção a ter um pro-
jeto aprovado para captar recursos via Lei Rouanet, na 
categoria de mídia audiovisual, chama-se Toren e é produ-
zido pelo estúdio Swordtales, de Porto Alegre. A empresa 
é formada por Alessandro martinello, Conrado Testa, Luiz 
Alvarez e Vitor Leães, formados no curso de Pós-Graduação 
em Jogos digitais da PUCrS. o trabalho final da especializa-
ção foi a produção do game Babel, que mais tarde deu ori-
gem ao Toren. o estúdio poderá buscar investimentos com 
empresas para a sua pós-produção. A aventura tem como 
base o antigo poema sumério Epopeia de Gilgamesh e o 
tradicional conto da princesa aprisionada que pre-
cisa ser resgatada pelo valente cavaleiro. 

Jogo toren é aprovado 
para lei Rouanet

imAGem: SwordTALeS
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Alimentação consciente
Com A correria do início das aulas, é mui-
to comum descuidarmos de nossa alimen-
tação e dos mantimentos. Por quase não 
pararmos em casa, as frutas, os leguminosos 
e as verduras acabam estragando. Segundo 
o Instituto Akatu (ONG que defende o con-
sumo consciente), em média, um terço do 

que se compra de alimentos para uma casa 
vai para o lixo, enquanto cerca de 65 mi-
lhões de pessoas vivem com restrições ali-
mentares no Brasil, de acordo com o IBGE. 
Para evitar o desperdício, compre apenas o 
necessário e confira sempre a data de vali-
dade. Na internet, existem diversas dicas 

de utilização de cascas de frutas, a exemplo 
da laranja como repelente, além de geleias 
e sopas que podem ser elaboradas. Jogar a 
comida fora não é apenas desperdiçar ali-
mento, mas também a água e a energia uti-
lizadas na produção, além do 
transporte até o consumidor.

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

FoTo: eLeden/SToCk Free imAGeS & dreAmSTime SToCk PhoToS

Lanche promocional
o ReStAURANte 
Universitário (RU) inicia o 
ano letivo com novas pro-
moções de lanches a partir 
das 17h30min. Na semana 
de 4 a 8/3, a pizza brotinho 
de calabresa será vendida a 
R$ 3. De 11 a 15/3, a salada 
de frutas estará a R$ 2. En-
tre 18 e 22/3, é a vez do me-
xicano de presunto, queijo, 
tomate e cebola entrar em 
promoção a R$ 2. Março termina com o sanduíche farroupilha a R$ 1,50 e 
o pedaço de bolo a R$ 1, de 25 a 27/3. O RU funciona no 2º andar do prédio 
3, de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h (servindo almoço, sem lanches) 
e das 17h30min às 22h, com lanche promocional, outros lanches e pratos 
preparados a valores diferenciados. Informações: 3384-7905.

Fonte: 
Projeto UsE

Ciência e transcendência
o PRImeIRo encontro do Projeto Fé e Cultura de 
2013 debaterá Ciência e transcendência no dia 12/3. 
O palestrante é o professor da Faculdade de Medici-
na André Palmini. O encontro ocorre no auditório do 
prédio 9, das 18h15min às 19h15min e é válido como 
atividade complementar. A atividade enfatiza o diá-
logo sobre o progresso da ciência e a aplicação para 
o bem da humanidade, bem como princípios da fé. 
Informações: www.pucrs.br/feecultura.

Atividades suspensas
Até o dia 22/4 as atividades do Centro de Micros-
copia do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
(Ideia) estão suspensas para a modernização do am-
biente. Serão instalados seis novos microscópios e o 
espaço físico passará de 100m² para 320m². Infor-
mações: 3320-3565 ou 3320-3904.

Novo endereço
A SeGURANçA do Trabalho GRH/Sesmt (Téc-
nicos e Engenheira) mudou de endereço e agora de-
senvolve suas atividades na sala 101 do prédio 1. O 
atendimento da Medicina do Trabalho permanece 
na sala 136 do prédio 8, onde, durante março, serão 
realizadas obras para melhorias nos atendimentos 
ambulatoriais e de consultórios médicos. Informa-
ções: 3353-4285.

Entrega de cadernos
A Pró-reitoriA de Extensão e Assuntos Co-
munitários (Proex) divulga as datas para retirada 
do Caderno PUCRS. Alunos da graduação, calouros 
e veteranos, podem comparecer nos prédios 11, 15 e 
50, até 15/3, de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h. 
Estudantes da pós-graduação devem retirar o caderno 
na secretaria de seus cursos, após o início das aulas.

Stand Calouros
PARA INteGRAR os novos 
estudantes ao ambiente acadê-
mico, a PUCRS promove nos 
dias 20 e 21/3 o Stand Calou-
ros 2013/1. A atividade será no 
Centro de Eventos (prédio 41) e 
conta com a participação dos di-
retores das Faculdades. O obje-
tivo é apresentar aos calouros a 
Universidade. Na programação, 
uma série de talk shows traz 
profissionais diplomados para falarem sobre a importância do bom aprovei-
tamento da graduação, sobre as características das profissões e o ingresso e as 
peculiaridades do mercado de trabalho. Outro destaque será a apresentação 
da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Informações: 3320-3708.

FoTo: GiLSon oLiVeirA/ArqUiVo ASCom

FoTo:BrUno TodeSChini



o eSPAço Ex-
periência da Fa-
culdade de Co-
municação Social 
(Famecos) lançou 
a nova página do 
portal Eu Sou Fa-
mecos. Desenvol-
vido pela equipe 
do Núcleo de As-
sessoria e Comu-
nicação Digital, 
coordenado pela 
professora Silvana Sandini, apresenta mudanças no layout e na acessibilidade. 
O conteúdo ficou melhor indexado nos buscadores, facilitando sua identificação 
na internet. O novo layout dá mais visibilidade aos textos, vídeos, fotos e áudios. 
Confira em http://eusoufamecos.pucrs.br.
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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.

Não exISte depressão pós-férias. Outros 
fatores e situações de vida podem causar dor psi-
cológica, o que não está relacionado ao reinício 
das atividades. O prazer também deveria estar 
presente na escolha do curso, no relacionamento 
com colegas, desafios e projetos de vida. O que 
acontece no período de folga é uma mudança de 
situações vividas, um descompromisso com o 
relógio, o encontro com pessoas que não fazem 
parte da rotina, assim como a vivência em luga-
res desconhecidos.

Levar em conta várias áreas importantes 
da vida, como lazer e família, traz mais saúde 
emocional. Com organização e planejamento, 
encontra-se tempo para tudo. Para chegar ao 
final do ano e não sofrer com arrependimentos 
de não ter feito algo, é importante clarear metas 
e propósitos a atingir. Ao prestar atenção aos 
pontos de dificuldade, pode-se estabelecer muito 
melhor o enfrentamento necessário.

Volta das férias com prazer

o PRoFeSSoR da Faculdade de Ar-
quitetura mARCoS DIlIGeNtI foi um 
dos vencedores do concurso cultural Pro-
fessores Conhecendo o Mundo pela Edu-
cação, promovido pelo Santander Univer-
sidades. Entre mais de 2 mil professores 
de todo o Brasil, respondeu à pergunta: 
Como um curso no exterior pode enri-
quecer minha trajetória acadêmica em 
prol do ensino superior? Como prêmio, 
realizou na Es-
panha, em ja-
neiro, curso de 
cultura e idio-
ma espanhóis, 
com duração de 
duas semanas, 
uma parceria 
do Santander 
com a Funda-
ção Comillas. 
Diligenti ficou 
entre os 15 pre-
miados.

AS PeSqUISAS realiza-
das pelo professor da Faculda-
de de Farmácia FeRNANDo 
KReUtZ, também diretor da 
empresa FK-Biotecnologia, se-
diada no Tecnopuc,  são alvo de 
reconhecimento internacional 
na edição de outubro da revista 
Nature Biotech. A matéria fala 
sobre drogas inovadoras e va-
cinas desenvolvidas no Brasil, 
China e Índia.

Um DoS dez vencedores da 3ª edição do 
Prêmio Ecofuturo de Educação para Susten-
tabilidade foi o  professor da Faculdade de 
Biociên cias JÚlIo CéSAR BICCA mARqUeS 
com o projeto Estimulando a criatividade e a 
cidadania em prol da conservação da biodi-
versidade, que busca educar para sustentabili-
dade os futuros professores de Biologia forma-
dos na PUCRS. O prêmio, realizado pelo Ins-
tituto Ecofuturo, com chancela do Ministério 
do Meio Ambiente, ofereceu  R$ 5 mil a cada 
ganhador e uma coleção de livros de literatura.

INGReSSo NA UNIveRSIDADe
Para quem volta das férias e ainda estreia 

no Ensino Superior, os desafios aumentam. 
É um momento de muitas perspectivas e os 
jovens (a maioria do público) necessitam 
atender às expectativas da família. Estão 
ansiosos por encontrar o ambiente de mais 
autonomia, direcionamento de estudos nas 
áreas de conhecimento de interesse, novos 
amigos e sonhos relacionados a uma carrei-
ra de sucesso. A escolha da carreira implica 
fatores vocacionais, análise do mundo do 
trabalho, demandas e pressões familiares e 
características pessoais. Muitos optam pelo 
curso e encontram-se ainda em dúvida por-
que as possibilidades são inúmeras.

APoIo
As Faculdades têm ações de recepção e a 

Universidade prepara várias atividades para 

Fonte: Professora da Faculdade de Psicologia 
Jacqueline Poersch moreira, diretora de 

Assuntos Comunitários da Pró-reitoria de 
extensão e Assuntos Comunitários

FoTo: GiLSon oLiVeirA/ArqUiVo PUCrS

os calouros. Há no Centro de Atenção 
Psicossocial (CAP) uma equipe pre-
parada para atender e acompanhar 
as ansiedades, dúvidas e dificuldades 
inerentes ao período. As famílias têm 
importante papel no acompanhamen-
to, auxiliando na adaptação. Informa-
ções: 3320-3703.

imAGem: diVULGAção

Fo
To

: Arq
U

iVo
 PeSSo

AL



4  4 PUCrS noTíCiAS nº 434  4 6 A 12 mArço de 2013

Bendito seja o Senhor nosso 
Deus que recria em nós a 
esperança e nos abre para a 
vivência de um tempo novo.

(Calendário marista 2013)

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

www.pucrs.br/pastoral

DIA 6 4 quArtA-FeirA
4Palestra On Psychopaths. Ministrante: Prof. Thomas Na-
delhoffer, do Departamento de Filosofia e Psicologia da College 
of Charleston. Horário: 9h30min. Local: auditório do prédio 
5. Inscrições: gratuitas e no local. Informações: filosofia-pg@
pucrs.br e 3320-3554. Promoção: Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas em 
parceria com o Instituto do Cérebro do RS.
4Curso de extensão Noções Básicas de eletrocardio-
grama. Último dia de inscrições. Início das aulas: 7/3. Horário: 
de terça a quinta-feira, das 8h às 12h20min. Promoção: Facul-
dade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia (Faenfi).  

4Programa Voluntariado PuCrS 2013. Inscrições aber-
tas. Alunos, diplomados, professores e técnicos administra-
tivos podem atuar nas áreas de saúde, educação, assistência 
social e meio ambiente. Inscrições: sala 101 do prédio 17. Ho-
rário: das 8h30min às 21h, de terça a quinta-feira, mediante 
agendamento prévio pelo telefone 3320-3576 ou pelo e-mail 
voluntariado@pucrs.br. Informações: www.pucrs.br/pastoral. 
Promoção: Núcleo de Voluntariado Avesol/PUCRS do Centro 
de Pastoral e Solidariedade.

DIA 8 4 SextA-FeirA
4Curso de extensão Gestão estratégica de Custos e 
resultado – 5ª edição (modalidade a distância). Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 18/3. Promoção: Faculdade 
de Administração, Contabilidade e Economia e Coordenadoria 
de Educação a Distância (CEAD).  
4Curso de extensão Instrução para a Produção de li-
vros – 3ª edição. Último dia de inscrições. Início das aulas: 
18/3. Promoção: CEAD.  

DIA 11 4 SegundA-FeirA
4Curso de extensão Chocolate gourmet. Último dia de 
inscrições. Aula: 12/3. Horário: terça-feira, das 19h30min às 
22h45min. Promoção: Faenfi.  

DIA 12 4 terçA-FeirA
4Aula inaugural do PPg em educação. Tema: Experi-
ência, objetivação e comunicação: desafios da pesquisa em 
ciências humanas. Ministrante: Profª Renée de la Torre, do 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social, México. Local: auditório do prédio 15, 2º andar. 
Horário: 14h. Inscrições: gratuitas e no local. Informações: 
3320-3620. Promoção: PPG em Educação.

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.

4inscrições para exame toeFL. Datas das 
provas: 12/4 e 11 e 17/5. Aplicação do exame 
de proficiência em língua inglesa TOEFL, na 
modalidade Internet-based test. Interessa-
dos podem inscrever-se pelo site www.ets.
org/toefl. Horário: 10h. Local: Laboratório de 
Línguas da Fale, no 5º andar do prédio 8. É 
necessário apresentação de documento com 
foto e comprovante de inscrição. Informações: 
3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

4Palco PuCrS. Inscrições até 12/4 pelo site 
www.pucrs.br/palcopucrs. A banda deve ter 
ao menos um integrante como aluno de gra-
duação da Universidade. As 20 selecionadas 
serão divulgadas em 17/4 e se apresentarão 
nos dias 8, 9 e 10/5, a partir das 21h, no prédio 
40. Informações: 3353-8305 e palcopucrs@
pucrs.br. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitários.

4Workshop transferência de tecno-
logia – A experiência da Cambridge 
university. Inscrições abertas. Data: 13/3. 
Ministrante: Iain Thomas, da Cambridge 
Enterprise – Escritório de Transferência de 
Tecnologia da Universidade de Cambridge 
(Reino Unido). Horário: 8h30min. Local: 
prédio 99A, sala 204 no Tecnopuc. Inscri-
ções: gratuitas pelo site www.pucrs.br/ett. 
Informações: 3320-3907. Promoção: Es-
critório de Transferência de Tecnologia da  
PUCRS, com o apoio do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, da Finep, da  
UFSCPA, do Fortec e da Rede Gaúcha de Pro-
priedade Intelectual. 

4Curso de extensão Cuidadores de 
idosos. Inscrições até 13/3. Início das aulas: 
14/3. Horário: das 8h30min às 12h, quintas, 
sextas e sábados. Promoção: Instituto de Ge-
riatria e Gerontologia.  

4Curso de extensão Canoagem e Prá-
ticas de mínimo Impacto (leave no 
trace Awareness Workshop). Inscrições 
até 13/3. Início das aulas: 22/3. Horário das 
aulas: sexta-feira, das 19h30min às 21h; sá-
bado, das 13h30min às 18h30min e domingo, 
das 8h30min às 17h. Promoção: Faculdade 
de Educação Física e Ciências do Desporto 
(Fefid).  

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

4Curso de extensão Bailando 
na PuCrS. Inscrições até 15/3. 
Início: 18/3. Ritmos: forró, bole-
ro, rock, samba de gafieira e salsa. 
Aulas: segundas e quartas-feiras, 
em diversos horários. Promoção: 
Fefid.  

4Curso de extensão Nadar 
Brincando. Inscrições até 15/3. 
Início: 16/3. Níveis: Baby e Kids. 
Aulas: diversas opções de horário. 
Promoção: Fefid.  

4Curso de extensão Intensi-
vo de Revisão para o exame 
da ordem dos Advogados do 
Brasil – 3ª edição (modalida-
de a distância). Inscrições até 
15/3. Promoção: Faculdade de 
Direito e CEAD.

4Curso de extensão língua 
espanhola – Básico i – noite. 
Inscrições até 15/3. Início das au-
las: 18/3. Horário: segundas-fei-
ras, das 19h30min às 22h45min. 
Promoção: Instituto de Cultura 
(IC).  

4Curso de extensão lín-
gua Japonesa – Módulo i. 
Inscrições até 15/3. Início das 
aulas: 16/3. Horário: sábados, 
das 8h30min às 12h. Promoção:  
IC.  

4Aula inaugural Sobre o de-
senvolvimento sistemático 
de graus de liberdade. Minis-
trante: Prof. Dirk Stederoth, da 
Universidade de Kassel, Alema-
nha. Data: 20/3. A palestra será 
proferida em alemão, com dis-
ponibilização de texto. Horário: 
17h. Local: auditório do prédio 
5. Inscrições: gratuitas e no lo-
cal. Informações: filosofia-pg@ 
pucrs.br e 3320-3554. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia da Faculdade de Filoso-
fia e Ciências Humanas (FFCH).


