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Uso consciente 
do ar 
condicionado  
PÁGINA 2

A CAmPANhA de Vacina-
ção contra a Gripe A, realiza-
da pela Gerência de Recursos 
Humanos, ocorre de 1º a 19/4, 
com aplicações de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h, e no 
sábado, 13/4, das 8h às 12h, na 
sala de estudos do prédio 10 
(térreo). Alunos, diplomados, 

funcionários de em-
presas parceiras da 
PUCRS e do Tecno-
puc não precisam 
de inscrição prévia. 
O custo é de R$ 29. 
Professores, técni-
cos administrativos, 
respectivos fami-

liares (ascendentes, 
dependentes, côn-
juges e irmãos) e es-
tagiários da PUCRS 
e da Gráfica Epecê 
devem se inscrever 
até 27/3 na sala 101 
do prédio 1, das 8h 
às 19h, mediante 

assinatura do Termo de Auto-
rização de Desconto em Folha. 
Parte do valor da vacina dos 
funcionários será subsidiada 
pela Universidade, conforme 
faixas salariais. Informações 
sobre documentação necessá-
ria, valores e contraindicações 
pelo 3353-4285.

Proteja-se contra a Gripe A

O PrOfessOr Rudi Dierckx, do Departa-
mento de medicina Nuclear e Imagem molecular 
do centro médico da Universidade de Gronin-
gen (Holanda), visita a PUCrS e o instituto do 
cérebro do Rs em 5/4. o objetivo é conhecer a 
instituição para futuras parcerias. ele ministrará 
as palestras Molecular imaging in neuropsychia-
try, das 11h15min às 12h, no anfiteatro ir. José 
otão do Hospital São lucas, e Molecular imaging 
in experimental studies: SPECT and PET/CT, das 
17h30min às 18h30min, no auditório do prédio 
10.  As atividades são abertas ao público.

Universidade  
de Groningen  
visita a PUCrs

O PrOjetO rondon – operação 2013/2, programa 
do governo federal, recebe inscrições até 4/4 pelo www. 
pucrs.br/projetorondon/inscricoes. neste dia ocorre a 
apresentação dos objetivos, desenvolvimento, cronogra-
ma, processo de seleção, no auditório do prédio 50, às 20h. 
o projeto oportuniza aos universitários um curso intensivo 
de brasil, com realização de atividades sociais voluntárias e 
diálogo entre saberes acadêmicos e populares. na edição 
de julho, o ministério da defesa coordenará uma opera-
ção no estado do Pará. informações pelo 3353-7922 ou  
desenvolvimentosocial@pucrs.br.

temAs dOs filmes 007, 
canções de Andrew lloyd 
Webber, cole Porter, G. Holst, 
C. Skarbek, Claude-michel 
Schönberg, John Cameron, 
elton John e Tim rice com-
põem o programa da primei-
ra edição de 2013 do projeto 
sobremesa musical. Promo-
vida pelo instituto de Cultura, 
a apresentação da orquestra 
filarmônica da PUcRs tem 
regência do maestro marcio 
buzatto e ocorre em 3/4, às 
13h, no saguão do prédio 9. 
informações: 3320-3582.

A edIçãO de abril do Projeto Fé e Cultura, em 9/4, 
traz o professor da Faculdade de Teologia Frei Luiz 
Carlos Susin. O tema da palestra é “Tuitando” com 
o Papa. O encontro ocorre no auditório do prédio 9, 
das 18h15min às 18h45min e é precedido por um mo-
mento de acolhida. O projeto reforça o diálogo sobre 
o progresso da ciência e a aplicação para o bem da 
humanidade. Informações: www.pucrs.br/feecultura.

Circulação especial
devIdO à Semana Santa, esta edição do PUCRS Notícias,  
excepcionalmente, terá validade até 9/4. As próximas edições  
voltarão à circulação normal.

Projeto rondon  
leva alunos para 

atividades no Pará
sobremesa musical 
retoma atividades

“Tuitando” com o Papa 
é tema do Fé e Cultura
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O bom uso do ar  
condicionado no Campus
PreOCUPAdA COm o bem-estar de 
alunos e funcionários, a PUCrS instalou equi-
pamentos de climatização em 132 salas de aula 
(dos prédios 7, 11 e 30). os aparelhos farão 
o consumo de eletricidade crescer, mas você 
pode adotar algumas atitudes bem simples 
para ajudar a preservar os recursos naturais. 
A primeira delas é verificar a temperatura de 

conforto térmico. os aparelhos devem per-
manecer entre 23°C a 25°C no verão e 20°C a 
22°C no inverno. A outra atitude é manter as 
janelas fechadas. de acordo com o engenheiro 
Flávio rodrigues, da divisão de engenharia e 
Arquitetura da Universidade, quando as jane-
las ficam abertas, o ar refrigerado escapa e o 
equipamento tem um maior volume de ar para 

resfriar, consumindo mais energia. Além disso, 
a PUCrS também fez sua parte para amenizar 
o impacto desse consumo e instalou um siste-
ma de recuperação de energia térmica. Com a 
conservação da eletricidade proporcionada por 
esse processo, é possível instalar um sistema de 
ar condicionado em outro pré-
dio semelhante ao prédio 30.

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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UCLA prepara mulheres    
     para lideranças
estãO AbertAs até 30/3 as inscri-
ções para os programas Banco Santander 
W30 Program – Developing Women 
Lea ders in University Faculty and Admi-
nistration e Banco Santander W50 Pro-
gram – Preparing Our Women Board 
Members of Tomorrow. O W30 é voltado 
para mulheres do corpo docente e admi-
nistradoras de Universidades, entre 34 e 
45 anos, e será realizado de 10 a 12/6, com 
objetivo de prepará-las para posições de 
liderança e responsabilidades crescentes 
na evolução do ensino superior. Inscrições 
pelo www.anderson.ucla.edu/executive-education/santanderW30. Já o W50 se destina a 
universitárias com idade entre 35 e 45 anos e busca preparar a próxima geração de mulhe-
res líderes globais para atuar em conselhos diretores. Os encontros ocorrem de 16 a 21/6 e 
o formulário de inscrição está disponível em www.anderson.ucla.edu/executive-education/
banco-santander-w50-program. Os programas serão ministrados na UCLA Anderson School 
of Management, em Los Angeles (EUA). O Santander Universidades vai conceder bolsas para 
participação das brasileiras selecionadas, que terão de arcar apenas com os deslocamentos.

fonte: 
Projeto UsE

Prêmio Universitário
O PrêmIO Universitário Aberje, 
que busca instigar a criatividade de 
jovens na resolução de um novo case 
da área de Comunicação Corporati-
va, está com as inscrições abertas até 
28/3. Podem participar graduandos 
de todo o Brasil, em equipes de no 
mínimo três e no máximo cinco pes-
soas. O desafio, voltado para área de 
comunicação da Tetra Pak, será lan-
çado em 8/4. Serão classificadas 20 
equipes que deverão expor seus tra-
balhos pessoalmente. Na cerimônia de 
premiação, em 27/5, serão conhecidas 
as vencedoras. Informações: www. 
premiouniversitarioaberje.com.br.

Carreira em pauta
O esCrItórIO de Carreiras pro-
move dois encontros da série Des-
cobrindo Carreiras no auditório do 
9º andar do prédio 50. Em 4/4, às 
18h30min, o tema abordado é Carreira 
Global – Gestão, evento realizado em 
parceria com o Núcleo Empreendedor 
e a Aiesec, especialmente para os alu-
nos da área de gestão da Universidade. 
A proposta é oferecer uma nova pers-
pectiva sobre o mercado e a carreira 
internacional para estudantes de Ad-
ministração, Economia, Contabilidade 
e áreas afins. Já em 9/4, às 18h15min, 
a coordenadora de Iniciação Científica, 
Cleusa Scroferneker, comanda painel 
sobre Carreira acadêmica: caminhos, 
desafios e possibilidades, voltado para 
alunos e diplomados. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas pelo even-
tos@carreiraspucrs.com.br. Informa-
ções: 3205-3141.

Curso de Libras na PUCrs
bUsCANdO vALOrIzAr a cultura e facilitar a comunicação com pessoas com deficiên-
cias na fala ou na audição, a PUCrS oferece de 1º/4 a 8/6 o curso de extensão em libras, primeiro 
módulo. As aulas, que vão trabalhar as técnicas dessa linguagem em vários níveis, serão oferecidas 
também a pessoas indicadas pelo ministério Público do Trabalho (mPT). o curso compreende três 
módulos; básico, intermediário e avançado. o objetivo é propiciar conhecimentos gerais sobre a 
cultura surda, e ampliar o conhecimento instrumental sobre libras, entre outros aspectos.
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A PrImeIrA 
reunião do rota-
ract Club São João 
na PUcRs ocorreu 
em 19/3. na pau-
ta, a eleição e pos-
se da diretoria, 
definição do dia e 
horário das reuni-
ões e a campanha 
do agasalho para 2013. Ainda há vagas para novos integrantes, que devem fazer parte da 
comunidade universitária e ter entre 18 e 30 anos. o rotaract é ideal para quem deseja 
conhecer novos lugares, ter contato com culturas e idiomas diversos, desenvolver capaci-
dades pessoais e de liderança, e trabalhar em equipe com projetos em favor da comuni-
dade. A iniciativa integra o Projeto liderança, ligado ao Programa vida com Qualidade, da 
Pró-reitoria de extensão e Assuntos Comunitários. informações: 3353-4712.
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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.

ter UmA experiência no exterior é um 
aspecto valorizado no currículo, ao mesmo 
tempo que proporciona ao aluno a convi-
vência com outras culturas, o que é muito 
importante em um mundo globalizado. 
Essa convivência favorece o desenvolvi-
mento das relações interpessoais, habili-
dade de comunicação, tolerância e respeito 
a diferenças, ampliando a rede de contatos 
e oportunizando o aperfeiçoamento de ou-
tra língua.

Participar de um programa de mo-
bilidade requer planejamento, e um dos 
principais aspectos a considerar é o apri-
moramento de outro idioma. Além disso, é 
importante verificar qual o melhor período 
da graduação para realizar os estudos em 
outro país, e isso quem pode orientar é o co-
ordenador do curso. Sem falar de passapor-
te e economias quando não houver bolsa.

Mobilidade requer planejamento

O PArqUe Científico e Tecnológico (Tecno-
puc) acaba de lançar seu novo site (www.pucrs.
br/agt/tecnopuc), nas versões português e inglês. 
A modernização do portal apresenta um layout 
mais limpo, permitindo aos usuários acesso fácil 
às ferramentas, conteúdos e destaques da pági-
na. o formato atual e mais dinâmico possibilita 
a interação dos usuários com as principais redes 
sociais. A mudança faz parte do projeto de mo-
dernização dos sites da rede inovapucrs, que ins-
tituirá um padrão de navegação para as unidades, 
como Agência de Gestão Tecnológica, incubadora 
de empresas raiar, escritório de Transferência de 
Tecnologia, núcleo de Apoio à Gestão da inova-
ção, entre outros.

O hOsPItAL São lucas (HSl) e 34 médicos do seu 
corpo clínico e professores da Faculdade de medicina 
integram o Anuário Análise Saúde 2013, produzido pela 
Análise editorial. A publicação apresenta as instituições 
e os profissionais do setor, considerados referência pelos 
próprios colegas. Foram entrevistados 1.971 médicos em 
50 especialidades. o HSl está entre os mais admirados do 
País em diferentes áreas. os profissionais da instituição 
foram citados em 17 especialidades. Além disso, cinco 
deles foram eleitos como Médicos dos Médicos. o nefro-
logista IvAN ANtONeLLO, o cardiologista LUIz CAr-
LOs bOdANese, o neurocirurgião eLIseU PAGLIOLI 
NetO, o neurologista jAdersON COstA dA COstA 
e o oncologista CArLOs bArrIOs estão entre os espe-
cialistas com quem outros médicos gostariam de se tratar.

O reItOr jOAqUIm 
CLOtet participou, em 
belo Horizonte, (mG), do 4º 
Fórum das ieS Católicas do 
brasil promovido pela As-
sociação nacional de edu-
cação Católica. na ocasião, 
apresentou o case Projeto 
Universidade Missionária 
PUCRS: Universitários Ul-
trapassando Barreiras em 
Missão Pastoral, com o 
agente de pastoral do cen-
tro de Pastoral e solidarie-
dade, GILNeI LImA.

O tempo mínimo necessário de plane-
jamento é de um semestre, pois há neces-
sidade de participar de um processo seleti-
vo (geralmente na Universidade do aluno 
e também na instituição de destino). Uma 
vez que esse tenha sido finalizado, ocorre 
a emissão da carta de aceite pela univer-
sidade de destino. Só após o recebimento 
dessa carta, o aluno poderá providenciar 
a emissão de seu visto de estudante, o que 
pode demorar mais de um mês, depen-
dendo do país que irá concedê-lo.

AteNçãO
O aluno que faz Mobilidade Acadê-

mica – e programas com bolsa – pode 
aproveitar os créditos das disciplinas 
cursadas no exterior, desde que seu pla-
no de estudos tenha sido elaborado com 
o coordenador do seu curso. O aluno 

fonte: Flavia valladão Thiesen, coordenadora  
de mobilidade Acadêmica/Pró-reitoria Acadêmica
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precisa permane-
cer matriculado na  
PUCRS durante 
todo o período 
da mobilidade, 
efetuando o 
pagamento 
das mensali-
dades. Existem, 
porém, progra-
mas com bolsas 
que arcam com os valores.

INfOrmAçÕes
Núcleo de Mobilidade Acadêmica – pré-

dio 15, sala 116, telefone 3320-3656, www.
pucrs.br/pma, Skype – mobilidadepucrs.
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Felizes os que creem 
sem ter visto.

(jo 20,29)

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

www.pucrs.br/pastoral

dIA 27 4 quarta-FEIra
4Curso de Língua brasileira de sinais (Libras) – módulo 
Intermediário. Último dia de inscrições. Início das aulas: 3/4. 
Atividade faz parte do Programa de Inclusão de Pessoas com De-
ficiência da Universidade. Horário: quartas-feiras, das 14h às 18h. 
Local: sala 407 do prédio 40. Inscrições: janine.chiarelo@pucrs.br ou  
3353-4557. Prioridade para quem convive com deficientes auditivos 
em suas equipes ou realiza atendimentos diversos de alunos, fun-
cionários e visitantes. Promoção: Gerência de Recursos Humanos.
4Exame tOEFL. Datas: 6/4, 11 e 17/5. Aplicação do exame de pro-
ficiência 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 apresen-
tar documento com foto e comprovante de inscrição. Informações: 
3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras (Fale).
4Programa Voluntariado PuCrS 2013. Inscrições abertas. 
Alunos, diplomados, professores e técnicos administrativos podem   
atuar nas áreas de saúde, educação, assistência social e meio ambien-
te. Inscrições: sala 101 do prédio 17. Horário: das 8h30min às 21h, de 
terça a quinta-feira, mediante agendamento prévio pelo 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.
4Palco PuCrS. Inscrições até 12/4 pelo site www.pucrs.br/ 
palcopucrs. A banda deve ter ao menos um integrante como aluno 
de graduação 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. Pro-
moção: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex).
4Curso de extensão formação de monitores especializados 
em Libras. Último dia de inscrições. Início das aulas: 1º/4. Horário: 
segundas-feiras, das 18h30min às 22h30min. Promoção: Fale.  
4Curso de extensão moodle para Professores 10ª edição 
(modalidade a distância). Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 8/4. Promoção: Coordenadoria de Educação a Distância 
(Cead). 
4Curso de extensão Língua Espanhola Básico I – Noite. Últi-
mo dia de inscrições. Início das aulas: 1/4. Horário: segundas-feiras, 
das 19h30min às 22h45min. Opção de turma pela manhã, das 8h 
às 11h30min, inscrições até 2/4, início em 3/4. Promoção: Instituto 
de Cultura (IC). 
4Palestra Páscoa Judaica e Páscoa Cristã. Ministrante: Prof. 
Pedro Alberto Kunrath, da Faculdade de Teologia (Fateo). Horário: 
das 21h15min às 22h30min. Local: auditório do prédio 11. Inscrições 
gratuitas e no local. Informações: 3320-3518. Promoção: Departa-
mento de Cultura Religiosa da Fateo.

4Noite no Museu. Data: 12/4. Atividade 
voltada para alunos intercambistas. Horá-
rio: das 19h30min às 21h30min. Local: Mu-
seu de Ciências e Tecnologia (MCT), prédio 
40. Confirmar presença até 10/4 pelo e-
-mail mobilidade@pucrs.br. Informações: 
3320-3656. Promoção: MCT e Núcleo de 
Mobilidade Acadêmica.

4Ciclo de Palestras 24ª Geda de di-
reito ambiental. Inscrições até 11/4. 
Tema: Sustentabilidade ambiental: ins-
trumentos econômicos e processuais para 
defesa ambiental. Horário: sextas-feiras, 
das 17h30min às 19h. Local: sala 307 
do prédio 11. Inscrições: www.pucrs.br/ 
cursoseeventos ou na sala 201 do prédio 40. 
Informações: proexsecretaria@pucrs.br ou 
3320-3680. Promoção: Proex.

 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.
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Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

dIA 28 4  

quINta-FEIra
4Curso de extensão man-
darim I – tarde. Último dia 
de inscrições. Início das aulas: 
2/4. Horário: terças e quintas-
-feiras, das 17h30min às 19h. 
Turmas aos sábados, das 8h 
às 11h30min, inscrições até 
1º/4, início em 6/4. Promoção: 
Fale. 

dIA 1º 4  

SEguNda-FEIra
4Projeto Creio em ti. Ins-
crições até 26/4. Sacramen-
tos de iniciação cristã como 
batismo, primeira eucaristia 
e crisma para adultos. Horá-
rios: segundas, das 18h15min 
às 19h15min, ou terças-feiras, 
das 12h às 13h. Inscrições: www.pucrs.br/pastoral ou na sala 101 do prédio 
17. Informações: 3320-3576. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade.

dIA 2 4 tErça-FEIra

4Aula inaugural Formação integral: oportunidades para além da sala 
de aula. Ministrantes: Pró-Reitor de Extensão e  Assuntos Comunitários, Sér-
gio Gusmão; Beatriz Ojeda, diretora da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e 
Fisioterapia (Faenfi); e Ana Lígia Bender, diretora da Faculdade de Farmácia 
(FFarm). Horário: 14h. Local: teatro do prédio 40. Informações: 3320-3646. 
Promoção: Faenfi e FFarm.

4dia Mundial da Conscientização do autismo, doença que afeta uma 
em cada 88 pessoas no mundo, segundo dados do Departament of Health 
and Huma Services, Centers for Disease Control and Prevention, dos EUA. 
Conforme a entidade, todos que convivem ou trabalham com crianças com au-
tismo têm o dever de acompanhar o seu desenvolvimento neuropsicomotor, 
oferecendo condições para a sua qualidade de vida. Outras informações e orien-
tações: www.drauziovarella.com.br/crianca-2/autismo e www.abc.med.br/p/ 
saudedacrianca/172307/autismo+como+reconhecer+os+sintomas+precoces.htm.

dIA 5 4 SExta-FEIra
4Curso de extensão Excel Básico 2007. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 6/4. Horário: sábado, das 8h às 12h. Promoção: Face.

dIA 8 4 SEguNda-FEIra
4Workshops Serviço Social em debate. Data: 8/4. Tema: Assistência 
Social: direito social? O tema em debate com os usuários. Ministrante: Profª 
Berenice Rojas Couto e Marta Borba Silva, da Faculdade de Serviço Social (FSS). 
Horário: 17h30min. Local: arena do prédio 15. Entrada franca. Informações: 
3320-3546. Promoção: FSS.


