
Está abErto o edital para o Programa de Mobilida-
de Acadêmica PUCRS 2013/2. As inscrições vão até 25/3. 
Além desse programa, alunos de Engenharia de Computação, 
Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação 
poderão participar do Brafitec, Programa de Mobilidade 
em universidades francesas, com bolsas Capes. Os inte-
ressados devem procurar a Coordenadoria de Mobilidade 
Acadêmica (prédio 15, sala 116) até 22/3. Os estudantes 
também podem participar do Ciência sem Fronteiras. Gra-
duação sanduíche na Bélgica e Finlândia recebe inscrições 
até 5/4; e na Áustria, China e Irlanda, até 6/4, pelo www. 
cienciasemfronteiras.gov.br. O candidato deve também 
comparecer à Mobilidade Acadêmica até 10/4. Oportuni-
dades para as áreas de Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas são oferecidas pela Becas Fundação Botín, com pré-
-seleção na PUCRS. Informações: www.fundacionbotin.org/ 
becas-botin-de-fortalecimiento-de-la-funcion-publica_ 
becas-y-concursos.htm. Confira mais sobre mobilidade na 
página 3.
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Universidade inaugura rede 
de referência da Telebras

a inauguração da primeira rede 
de referência da Telebras no Brasil está 
prevista para 26/3, às 15h, no Parque 
Científico e Tecnológico (Tecnopuc). Par-
ceria entre a Universidade e a estatal, o 
Laboratório Telebras Tecnologia fica no 3º 
andar do Portal Tecnopuc, em uma área de 
502,29 m². No local serão testados todos 
os produtos utilizados na rede do Plano 
Nacional de Banda Larga (PNBL), como 
roteadores, switches, interfaces, rádios, 
equipamentos de entrada e saída de fibras 

óticas que transformam sinais digitais e 
adaptam para transmissão a longa distân-
cia e aparelhos que medem as condições 
de tráfego digital. No local, trabalharão 
pesquisadores da PUCRS, funcionários da 
Telebras e de empresas clientes. O presi-
dente da Telebras, Caio Bonilha, destaca 
que o principal objetivo do Laboratório é 
levar a banda larga a todos os cantos do 
País a um preço competitivo. A coordena-
dora do projeto é Maria Cristina de Castro, 
professora da Faculdade de Engenharia.

no dia 25/3, às 17h30min, ocorre o Fórum 
de Interdisciplinaridade. O professor Maurivan 
Ramos, da Faculdade de Química, fala sobre A 
valorização das perguntas dos alunos: um campo 
de pesquisa e de interdisciplinaridade. O even-
to, no auditório térreo do prédio 40, é gratuito, 
mas há necessidade de inscrição prévia pelo site  
www.pucrs.br/pesquisa, link Pesquisa Interdisci-
plinar. A promoção é da Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Inovação e Desenvolvimento. As palestras dos 
Fóruns anteriores estão disponíveis em DVD na 
Biblioteca Central e para download no site.

dois Encontros es-
peciais recepcionarão os no-
vos alunos com a proposta de 
integrá-los ao ambiente aca-
dêmico. Nos dias 20 e 21/3, 
a PUCRS promove o Stand 
Calouros 2013/1. A atividade, 
no Centro de Eventos, conta 
com a participação dos dire-
tores das Faculdades. Uma 
série de talk shows traz pro-
fissionais para falarem abre a 
importância do bom aproveitamento da graduação, as características 
das profissões e o ingresso e as peculiaridades do mercado de trabalho. 
Confira a programação em www.pucrs.br/boletim. Outro destaque será 
a apresentação da Orquestra Filarmônica da PUCRS. As atividades são 
organizadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, 
com o apoio das unidades acadêmicas. Informações: 3320-3708.
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Saiba mais 
sobre o 
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orgânico
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Palestrantes da 
Universidade Livre 
de Berlim
no dia 26/3, o Pro-
grama de Pós-Gradua-
ção em história realiza a 
conferência The Catas-
trophe of all mankind: 
Latin America and the 
first world war. O mi-
nistrante é Stefan Rinke 
(foto), professor da Uni-
versidade Livre de Ber-
lim. O evento ocorre no 
auditório do prédio 5, a 
partir das 17h30min; é 
aberto ao público, gratui-

Cafezinho Literário
o PrimEiro encontro do Cafezinho Literário de 
2013 será em 21/3, das 13h às 13h30min, no auditório 
Ir. Elvo Clemente (sala 305 do prédio 8). O Vice-Reitor 
Ir. Evilázio Teixeira fala sobre Confissões de Agostinho: 
um itinerário espiritual. No evento realizado mensal-
mente, professores e pesquisadores apresentam autores 
que influenciaram sua trajetória acadêmica e de vida. 
Entrada franca. A promoção é da Faculdade de Letras.

Workshop dá dicas sobre 
publicações científicas
no dia 26/3, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e 
Desenvolvimento e a Editora Springer realizam o Sprin-
ger Brazil Roadshow/Workshop de Autores, em inglês e 
sem tradução simultânea, sobre How to write and get 
published in scientific journals, voltado a alunos, profes-
sores e pesquisadores. O evento, no auditório térreo do 
prédio 50, será às 9h30min. Os participantes receberão 
conselhos práticos de como publicar seguindo normas 
internacionais na área de comunicação científica. Serão 
palestrantes Harry Blom, chefe editorial da Springer em 
Nova York; Daniel McGoawn, pesquisador e diretor do 
Grupo de Ciências da Edanz; e Mariana Biojone, direto-
ra do escritório da Springer no Brasil. Inscrição gratuita 
pelo link http://j.mp/YbvPCs.
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Chocolate orgânico para a Páscoa
Às vésPEras da Páscoa, você já pensou em como tornar o 
hábito de consumir chocolate mais saudável e ainda sustentável? 
O tipo orgânico tem uma produção que causa menos impactos à 
natureza, pois as fábricas especializadas não utilizam pesticidas nas 
plantações, mantêm uma floresta em volta das cacaueiras e há até 
as que contam com energia solar para o seu abastecimento. Há pou-

quíssima diferença de gosto, se comparado ao convencional, já que 
apresenta mais cacau em sua composição. Com um processo arte-
sanal, o chocolate leva mais que o dobro do tempo para ficar pron-
to, garantindo que o alimento seja bem fermentado e fique mais 
cremoso. Informações: www.ammachocolate.com.
br, www.nugali.com.br e www.ouromoreno.com.br.

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

Feira de Páscoa

Fonte:  
Projeto USE

Jogos digitais e 
software multimodal
o ProFEssor Jaime Sanchez, da Universidade 
do Chile, visita a PUCRS para prospectar projetos de 
pesquisa interinstitucionais, participar de reuniões de 
trabalho e relato de experiências. No dia 21/3, faz uma 
palestra aberta ao público sobre jogos digitais para 
aprender e pensar. Em 22/3, fala a estudantes e pro-
fissionais da área da computação sobre software multi-
modal para desenvolver a cognição de pessoas cegas. Os 
encontros ocorrem das 19h30min às 21h, no auditório 
do prédio 32. A promoção é da Faculdade de Informá-
tica. Informações: 3320-3558.
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a associação dos Funcionários da PUCRS (Afpucrs) promo-
ve a Feira de Páscoa Chocolate do Parke, de 20 a 27/3, no 2º andar do 
prédio 3. Diversos tamanhos e sabores de ovos e coelhos de chocolate 

podem ser comprados com pagamento 
em três vezes nos cartões de sócio 

Afpucrs e também nos de crédito 
Visa e mastercard. O atendimento 
é de segunda a sexta-feira, das 9h 

às 17h. Informações: 3339-2320.FO
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to e as inscrições são 
feitas na hora e no 
local. Informações:  
3320-3534. No dia 
seguinte, a professo-
ra Christina Peters, 
da mesma institui-
ção, fala sobre opor-
tunidades de estudo na Alemanha, vida em Ber-
lim e Ciência sem Fronteiras, na arena do prédio 
15, das 10h30min às 11h30min. A promoção é 
da Mobilidade Acadêmica e da Assessoria para 
Assuntos Internacionais e Interinstitucionais. In-
formações: 3320-3660 e 3320-3656.
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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 PrinciPal Programa de Mobilidade Acadêmica 
atual é o Ciência sem Fronteiras, do governo federal. há 
bolsas para diversos países, mas, com exceção de Portu-
gal, todos exigem a realização de testes de proficiência em 
língua estrangeira. Novos editais têm sido abertos a cada 
semestre, porém, quando isso ocorre, é difícil encontrar 
vagas para realizar testes de proficiência como TOEFL e 
IELTS. O ideal é inscrever-se nesses testes antecipadamen-
te, pois há grande procura. 

há ainda o Brafitec, para alunos de Engenharia es-
tudarem na França com bolsas da Capes; e o Programa 
de Licenciaturas Internacionais, para alunos de diversas 
licenciaturas realizarem dupla diplomação em Portugal, 
com apoio do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 
e da Capes. Existem também programas de bolsas pagos 
por empresas como o Santander e outros específicos para 
alguns cursos, os quais são oferecidos sem regularidade.

Oportunidades no exterior

a Protó-
tiPos 3D, 
empresa insta-
lada na Incuba-
dora Raiar, de-
senvolveu um 
software  de 
planejamento 
cirúrgico virtual 
baseado em to-
mografia com-
putadorizada, possibilitando que o procedimento seja feito com mais segurança, 
agilidade e menor trauma. Com o software P3Dental, o implantodontista pode fazer 
toda a previsão e planejamento da cirurgia. Inédito no RS, o programa P3Dental é 
gratuito e está disponível no site www.p3dental.com.br para os implantodontistas 
que tiverem interesse em conhecer melhor a ferramenta.

a ProFEssora da Faculdade 
de Educação ana lÚcia FrEitas, 
assessora da Pró-Reitoria Acadêmica, 
está na Universidade do Minho, em 
Portugal, participando do 1º Colóquio 
Internacional de Ciências Sociais da 
Educação, intitulado O não formal e 

o informal em educação. Naiane Pi-
soni, aluna de Ana, fez um trabalho na 
disciplina ministrada pela professora 
e também está no evento, apresen-
tando sua pesquisa. A estudante está 
em mobilidade acadêmica naquela 
Universidade.

maira PEtrini (foto) é a nova 
gerente de Tecnologia da Informação 
e Telecomunicação da PUCRS. Pro-
fessora da Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia, foi 
docente da área de TI da Fundação 
Getúlio Vargas e do Insper, em São 
Paulo. Também atuou em empresas 
como Procergs, IBM e  Hospital Is-
raelita Albert Einstein.

Fonte: Flavia Valladão Thiesen, 
coordenadora de Mobilidade  

Acadêmica/Pró-Reitoria Acadêmica
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Na próxima sessão Superdicas, confira mais sobre Programas de mobilidade, com dicas de como se planejar para a experiência.
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convênios com a Pucrs
São mais de 90 universidades com as quais 

a PUCRS mantém convênio, nos seguintes paí-
ses: Alemanha, Austrália, Argentina, Bélgica, 
Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, 
Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Finlândia, 
França, índia, Inglaterra, Itália, japão, méxico, mo-
çambique, Noruega, Porto Rico, Portugal e Uruguai. 

ILUSTRAÇÃO: DIVULGAÇÃO

EsclarEcEndo dÚvidas
São oferecidas atividades para os alunos 

entrarem em contato com  estrangeiros que 
estão na Universidade e também estudantes 
da PUCRS que realizaram intercâmbio, algumas 
delas inseridas no Programa mais Saber, da Pró-
-Reitoria Acadêmica (Proacad). Informações: 
www.facebook.com.br/pmapucrs.

inFormaçõEs
Coordenadoria de Mobilidade 

Acadêmica – prédio 15, sala 116, 
telefone 3320-3656, www.pucrs.
br/pma, Skype – mobilidadepucrs.
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dia 20 4 quarta-FEIra
4aula inaugural Sobre o desenvolvimento sis-
temático de graus de liberdade. Ministrante: 
prof. Dirk Stederoth, da Universidade de Kassel 
(Alemanha). Data: 20/3. A palestra será proferida 
em alemão. Horário: 17h. Local: auditório do pré-
dio 5. Inscrições: gratuitas e no local. Informações: 
filosofia-pg@pucrs.br e 3320-3554. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação (PPG) da Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH).
4curso Tópicos Avançados em Captura e 
Armazenamento de Carbono. Último dia de 
inscrições. Data: de 1º a 4/4. Local: sala 204 
do prédio 99, no Portal Tecnopuc. Inscrições, 
programação e informações: www.pucrs.br/
cepac/2ccac. Atividade gratuita, com vagas li-
mitadas por setor. Participação mediante com-
provação de conhecimento prévio no assunto. 
Promoção: Centro de Excelência em Pesquisa e 
Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e Ar-
mazenamento de Carbono e Carbon Sequestration  
Leadership Forum.

4Palestra sobre Campanha da Fraternidade 
2013 e Jornada Mundial da Juventude. Mi-
nistrantes: Irmã Zenilde Fontes, da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil – Regional Sul 3, 
e prof. Eduardo da Silva Santos, da Faculdade 
de Teologia (Fateo). Horário: 19h30min. Local: 
auditório do prédio 9. Inscrições: gratuitas e no 
local. Informações: 3320-3518. Promoção: Depar-
tamento de Cultura Religiosa da Fateo.

4Exame tOEFL. Datas: 11 e 17/5. Aplicação do 
exame de proficiência em língua inglesa TOEFL, 
na modalidade Internet-based test. Interessados 
podem inscrever-se e pagar a taxa com cartão de 
crédito pelo site www.ets.org/toefl. Horário: 10h. 
Local: Laboratório de Línguas da Fale, no 5º andar 
do prédio 8. É necessário apresentar do cumen to 
com foto e comprovante de inscrição. Informações:  
3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras (Fale).
4curso de extensão língua Japonesa – mó-
dulo I. Último dia de inscrições. Início das aulas: 
25/3. Horário: segundas e quartas-feiras, das 
19h às 20h30min. Promoção: Instituto de Cul-
tura.  

4curso de língua brasileira de sinais 
(Libras) – Módulo Intermediá rio. Ins-
crições até 27/3. Início das aulas: 3/4. 
Atividade faz parte do Programa de In-
clusão de Pessoas com Deficiência da 
Universidade. Horário: quartas-feiras, 
das 14h às 18h. Local: sala 407 do pré-
dio 40. Inscrições: pelo e-mail janine. 
chiarelo@pucrs.br ou 3353-4557. Prio-
ridade para quem convive com deficien-
tes auditivos em suas equipes ou realiza 
atendimentos diversos de alunos, funcio-
nários e visitantes. Promoção: Gerência 
de Recursos Humanos.
4Curso de extensão Formação de 
monitores especializados em Libras. 
Inscrições até 27/3. Início das aulas: 1º/4. 
Horário: segundas-feiras, das 18h30min 
às 22h30min. Promoção: Fale.  
4Prêmio universitário aberje. Inscri-
ções até 28/3. Voltado para estudantes de 
graduação de todo o Brasil, em equipes 
de no mínimo três e no máximo cinco 
pessoas. Os inscritos deverão resolver um 
caso voltado para área de comunicação 
da Tetra Pak, baseado no cotidiano vivido 
pelas grandes corporações. Informações: 
www.premiouniversitarioaberje.com.br. 
Promoção: Associação Brasileira de Co-
municação Empresarial (Aberje).

 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.
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O jovem – assim como todo o cristão – é convidado 
por Jesus também a ser discípulo. O convite é pessoal: 
‘Vem e segue-me’ (Lc 18,22) e chama cada um pelo seu 
nome (cf. Jo 10,4), proporcionando um relacionamento 
pessoal: ‘Vós sois meus amigos’ (Jo 15,14).

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
Evangelização pela Juventude, n. 57)

Centro de Pastoral e Solidariedade: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

dia 21 4 quINta-FEIra
4Palestra Responsabilidade Civil 
Contratual. Ministrante: prof. Sérgio 
Cavalieri Filho, desembargador apo-
sentado do Tribunal de Justiça do RJ. 
Horário: 10h. Local: auditório do pré-
dio 11. Inscrições: gratuitas, na secre-
taria da Faculdade de Direito (Fadir), 
8º andar do prédio 11. Informações:  
3320-3634. Promoção: PPG em 
Direito, Departamento de Direito 
Privado, Curso de Especialização 
em Direito Empresarial e Centro de 
Pesquisas da Fadir.
4Programa de Crédito Educativo 
da PuCrS. Último dia de inscrições. 
Estudantes de graduação podem ob-
ter até 50% de crédito sobre as mensalida-
des, com exceção da primeira. Inscrições: 
www.pucrs.br/beneficios. Divulgação dos 
pré-selecionados: 25/3. Informações: 
Central de Atendimento ao Aluno, térreo 
do prédio 15, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 21h15min, ou pelo fone 3320-3936.
4Workshops Serviço Social em deba-
te. Tema: O Serviço Social e as Políticas 
Públicas para Mulheres. Ministrante: Pa-
trícia Grossi. Horário: 17h30min. Local: 
arena do prédio 15. Entrada franca. Infor-
mações: 3320-3546. Promoção: Faculdade 
de Serviço Social.

dia 22 4 SExta-FEIra
4Palestra sobre Páscoa Judaica e Páscoa 
Cristã. Ministrante: prof. Pedro Alberto Kun-
rath. Horário: 9h40min. Local: auditório do 
prédio 5. Inscrições: gratuitas e no local. In-
formações: 3320-3518. Promoção: Departa-
mento de Cultura Religiosa da Fateo.
4Curso de extensão Educação, Inclu-
são e Envelhecimento (modalidade a 
distância). Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 1º/4. Promoção: Faculdade de 
Educação (Faced) e Cead.   
4Curso de extensão Cinema Documen-
tário: a Educação do Olhar. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 25/3. Horário: 
segundas-feiras, das 16h às 19h20min. Pro-
moção: Faced.  

dia 26 4 tErça-FEIra
4Palestra Infinitismo e externismo 
epistemológico.  Ministrante: prof. Tito 
Alencar Flores, da Universidade Federal 
da Integração Latino-Americana. Horá-
rio: 14h. Local: auditório do prédio 40. 
Inscrições: gratuitas e no local. Informa-
ções: filosofia-pg@pucrs.br e 3320-3554. 
Promoção: PPG em Filosofia da FFCH.
4Workshop Etapas de seleção: entre-
vista. Dicas sobre comportamento e pos-
tura em processos seletivos de emprego. 
Público: alunos e diplomados PUCRS. 
Horário: 18h15min. Local: sala 902, pré-
dio 50. Inscrições: 3205-3141 ou even-
tos@carreiraspucrs.com.br. Promoção: 
Escritório de Carreiras com o apoio do 
Programa Diplomados.


