
Liderança latino-americana 
em sustentabilidade

Professor da Clinica Mayo recebe honraria
Nesta quarta-feira, 10/4, a 
PUCRS concede o título de Professor 
Emérito ao médico nefrologista Fer-
nando Custódio Fervenza. A honraria 
universitária é destinada àqueles que 
se tornaram merecedores de home-
nagem especial pelos longos anos de 
competente e dedicado trabalho do-
cente. O homenageado diplomou-se na 

PUCRS em 1982, realizou residência 
médica no Hospital São Lucas e lecio-
nou na Faculdade de Medicina. Com 
destacada atuação como pesquisador, 
desde 2000, atua como professor de 
Medicina da Clinica Mayo College of 
Medicine e consultor na Divisão de Ne-
frologia da Mayo, nos EUA. O evento 
ocorre às 11h, no auditório do prédio 9.

Parceria com Samsung 
auxilia trabalho em equipe
A PUCRS e a Samsung 
Eletrônica da Amazônia 
firmaram acordo para a 
realização de um projeto 
de pesquisa na área de 
tecnologias semânticas 
e de sistemas multiagen-
tes. A pesquisa visa ela-
borar ferramentas para 

o desenvolvimento de 
agentes autônomos que 
auxiliem nas interações 
entre pessoas trabalhan-
do em equipe. O projeto 
será desenvolvido na Fa-
culdade de Informática 
nos próximos dois anos e 
contará com três profes-

sores, um pesquisador 
de pós-doutorado, cinco 
alunos de pós-graduação 
(três mestrandos e dois 
doutorandos), um de-
senvolvedor de sistemas 
com título de mestre e 
um auxiliar de adminis-
tração.

Uma noite para 
estrangeiros no museu
OS AlUnOS estrangeiros da Mobilidade 
Acadêmica participam em 12/4 de uma ex-
pedição diferente no Museu de Ciências e Tec-
nologia. Organizados em grupos identificados 
por símbolos e cores, eles terão de explorar 
a área expositiva do MCT à procura de pis-
tas para a resolução do “Mistério no Museu”. 
Além de solucionar enigmas, os 40 estudan-
tes ainda terão uma experiência surpresa que 
promete arrepiar os cabelos! A atividade co-
meça às 19h30min e se encerra às 21h30min. 
Informações para futuros eventos pelo e-mail  
coordeducacional.mct@pucrs.br.

A PUCRS é a primeira 
Universidade na América La-
tina a figurar no Greenmetric 
Ranking of World Universities 
na categoria Energia e Mudan-
ça do Clima. Organizado pela 
Universidade da Indonésia, o 
ranking rastreia os esforços de 
instituições de ensino superior 
com os temas de sustenta-

bilidade e gestão ambiental 
em seus campi. No mesmo 
quesito, a PUCRS encontra-se 
na 20ª posição na América e 
na 82ª mundial. A avaliação 
questionou ações relaciona-
das à eficiência energética e, 
na PUCRS, o grande destaque 
foi o Projeto para o Uso Sus-
tentável da Energia (USE), que, 

iniciado em 2008, capacitou 
mais de 2,5 mil integrantes da 
comunidade acadêmica para a 
conscientização sobre gastos, 
além de implantar sistemas 
de climatização em edifica-
ções com tecnologias de re-
cuperação de energia térmica 
e telhados vivos que reduzem 
a temperatura dos ambientes.

A CAMPeã do 
primeiro concurso 
internacional entre 
startups, realizado 
pelo Parque Científi-
co e Tecnológico (Tec-
nopuc) em parceria 
com o UK Trade & In-
vestment, é a carioca 
TodaBossa Slow De-
sign. A empresa de 
Flávia Portela e Iara Ferreira (foto), conquistou o júri e 
venceu startups da Capital, além de Londrina, Manaus, 
Florianópolis, Pelotas, entre outras cidades brasileiras. 
O prêmio é uma viagem para conhecer o Tech City em 
Londres – um dos ambientes mais dinâmicos e interco-
nectados do mundo. A ação faz parte do programa de 
parcerias da temporada do UKBrasil e foi organizada 
pelo governo britânico, com o objetivo de promover 
a troca de oportunidades profissionais, educacionais 
e culturais entre Brasil e Inglaterra.

TodaBossa vence 
concurso de startups
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O eSPAçO Cultural da Biblioteca Central (tér-
reo) recebe a mostra bibliográfica Cinema Brasilei-
ro, com algumas peças do acervo que pertenceu 
ao jornalista Paulo Fontoura Gastal, um dos gran-
des nomes da crítica cinematográfica do Estado. 
Os artigos são do acervo da Cinemateca P. F. Gas-
tal e podem ser visitados até 11/4, de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 22h50min.
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Cinema Brasileiro  
na Biblioteca

Comemoração de dez anos do CI

Aula Universitária 
Pós-Pc

O cérebro e o trabalho de juízes
O 1º Colóquio sobre Hermenêutica Jurídica e Neurociência de-
bate em 15/4 temas como as recentes pesquisas sobre o cére-
bro e o trabalho de juízes. O diretor do Instituto do Cérebro do 
RS, Jaderson Costa da Costa, e o professor do Programa de Pós-
-Graduação em Direito, Juarez Freitas, comandam o encontro na 
sala 1035 do prédio 11, a partir das 9h50min. A entrada é franca.

eM 16/4 o Centro de Inovação (CI) Microsoft-PUCRS comple-
ta dez anos de atividades e para celebrar preparou eventos de 
interação com as Faculdades parceiras. Ao longo dessa década, 
mais de 10 mil estudantes e profissionais participaram de cur-
sos e programas de capacitação, e cerca de 70 empresas desen-
volveram atividades em conjunto com o centro. Palestras sobre 
computação, inovação e design, com sorteio de brindes, demons-
tração de Xbox e Kinect integram a programação. Inscrições e 
programação no site www.centrodeinovacao.org.br/10anos.

a Primeira atividade do Ciclo Encontros na 
Arena, que integra a Capacitação Docente, será rea-
lizada em 10/4, das 15h50min às 17h30min, na 
sala 102 do prédio 15. O professor da Faculdade de 
Comunicação Social Eduardo Pellanda falará sobre 
Aula Universitária Pós-Pc, abordando o desenvol-
vimento das redes wireless, dispositivos móveis e 
a influência sobre as formas de comunicação. O 
programa é divido em três eixos: diálogos com o 
reitor; diálogos sobre o ensino na aula universitária 
e diálogos sobre a integração ensino-serviço, e cria 
espaços para a reflexão, o diálogo sobre a prática 
educativa e fomenta ações inovadoras com trocas 
interdisciplinares. Os encontros são voltados aos 
docentes da PUCRS e as inscrições podem ser feitas 
pelo logos@pucrs.br ou no local conforme dispo-
nibilidade de vagas.

encontro de Convivência

O CenTRO de Pastoral e Solidariedade promove, em 27 e 28/4, o 
Encontro de Convivência 2013, na Quinta da Estância Grande, Viamão. 
As inscrições podem ser feitas até 17/4 pelo www.pucrs.br/pastoral. A 
programação une natureza, esportes radicais e estímulo à superação 
de desafios individualmente e em grupo. O projeto trabalha as relações 
interpessoais para a formação pessoal e profissional dos participantes. 
Informações: 3320-3576 ou pastoral@pucrs.br.

Diminuição no custo não 
justifica gasto supérfluo

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

APROvAdA eM dezembro de 2012, a 
medida provisória 579 proporcionou uma redu-
ção da conta de luz das residências brasileiras 
em cerca de 20%. Mas essa economia no bolso 
não justifica o consumo excessivo e desneces-
sário de energia elétrica. Com mais eletricidade 
utilizada, maior será a necessidade de novas 

fonte:  
Projeto USE

usinas, linhas de transmissão e distribui-
ção. Dessa forma, esses investimentos se-
rão repassados aos consumidores, o que 
poderá acarretar a anulação do desconto 
concedido. Outro ponto importante da 
questão é que essa ampliação do sistema 
elétrico traria impactos desfavoráveis ao 

ambiente, à vegetação, à fauna e à população. O 
gasto supérfluo sempre terá uma consequência 
negativa. Mantenha os bons hábitos e aproveite 
a economia proporcionada pelo desconto na sua 
fatura para investir, por exemplo, 
em equipamentos domésticos com 
o Selo Procel.
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O lABelO (Laboratórios Especializados em Ele-
troeletrônica, Calibração e Ensaios da PUCRS) par-
ticipou durante cinco dias, no começo de abril, como 
expositor da 27ª Feira Internacional da Indústria Elé-
trica, Eletrônica, Energia e Automação, realizada no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. 
O evento apresentou ao mercado as mais recentes 
novidades e tendências do consumo no setor elétrico 
e eletrônico. Num estande de 30m², com cinco fun-
cionários, o Labelo divulgou seu trabalho e buscou 
novas oportunidades de negócios.

as Notícias do Hospital São Lucas são 
abordadas na nova revista PUCRS Saúde, que 
recomeçou a circular em abril em 32 páginas, 
com novos projetos gráfico e editorial. Os in-
vestimentos em inovação tecnológica, que 
trazem melhorias à assistência, são o tema de 
capa. Além da versão impressa, a publicação 
está disponível no site www.hospitalsaolucas.
pucrs.br. A revista PUCRS Saúde é produzida 
pelo núcleo de Imprensa do Hospital, com 
periodicidade semestral.
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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.

A dATA de 2/4 marca o Dia Mundial 
de Conscientização do Autismo, disfun-
ção que afeta um a cada 88 indivíduos¹. O 
diagnóstico precoce é muito importante 
para aumentar as chances de desenvol-
vimento e de qualidade de vida das pes-
soas incluídas no espectro autista. É usa-
do o termo “espectro”, visto que o grau 
de acometimento é variável, de casos 
leves a severos, podendo ou não estar as-
sociado ao retardo mental. quem convive 
e trabalha com crianças tem o dever de 
acompanhar o seu desenvolvimento neu-
ropsicomotor e estar atento para auxiliar 
quanto ao diagnóstico precoce.

São sinais de alerta do atraso de de-
senvolvimento bastante importantes:
n  aos 2 a 3 meses, o bebê não faz contato 

frequente olho no olho; 
n  aos 6 meses, não dá risada ou tem ex-

pressões alegres; 
n  aos 9 meses, ainda não balbucia; 
n  com 1 ano, não atende ao chamado do 

seu nome; 

O PROgRAMA de Pós-Graduação 
em Administração da Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia teve 
a sua primeira defesa de tese em Adminis-
tração realizada em março. O doutorando 
ferNaNDo De oLiVeira saNtiNi 
defendeu o trabalho Uma análise da influ
ên cia da promoção de vendas de desconto 
na intenção de compra do consumidor e os efeitos moderadores da atratividade, orientado pelo 
professor cLÁuDio samPaio. A tese foi a primeira no curso de doutorado que a Instituição 
mantém em associação plena com a Universidade de Caxias do Sul, tendo a PUCRS como líder.

rompam suas próprias barreiras. A 
conscientização é o primeiro passo 
neste importante processo de in-
clusão social.

O Ministério Público do Trabalho, 
através da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 4ª Região, preo cupado e 
inserido na inclusão social das pesso-
as do espectro autista, encaminhou 
a esta Instituição matéria relevante 
sobre o autismo, e esta Universidade 
em apoio a esse serviço a divulga à 
comunidade.

Fonte: Ana Beatriz de Figueiredo Brandão 
Squadri, médica

* Texto técnico veiculado mediante 
autorização

n  aos 16 meses, não 
fala palavras; 

n  aos 18 meses, não 
aponta para algo de 
seu interesse; 

n  aos 24 meses: não fala frases 
de 2 palavras; 

n  em qualquer momento: perda 
de alguma habilidade já do-
minada (parar de falar ou de 
interagir, por exemplo); crises 
de choro sem causa aparente; 
distúrbio frequente do sono.

Ao notar esses sinais, não fi-
que em dúvida, procure imediatas 
respostas com o pediatra, o pe-
diatra especialista no desenvolvi-
mento ou o neurologista infantil.

O tratamento atual não é vol-
tado à cura, mas à melhoria das 
dificuldades que o indivíduo com 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) apresenta. É feito de for-
ma intensa com terapeutas de 

diferentes áreas da psicolo-
gia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, musicoterapia 
e educadores especializados.

É equivocada a visão da 
pessoa com autismo unica-
mente como possuidora de 
comportamentos bizarros 
e incapaz de se integrar. Ao 
contrário, a inserção na esco-
la e no mercado de trabalho, 
além de constituir um dever 
da família, da sociedade e 
do Estado, é essencial para o 
seu desenvolvimento e a sua 
integração social.

Devemos reconhecer 
que os portadores de autis-
mo têm características singu-
lares, necessidades diferen-
tes, mas sem a intenção de 
deixá-los prisioneiros dessas 
características. É necessário 
acolher e auxiliar para que 

¹ "Prevalence of Autism Spectrum Disorders – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 sites, United States, 2008." Department of Health and Human Services, 
Centers for Disease Control and Prevention. Morbitity and Mortality Weekly Report, 30 march 2012.
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Nenhum ato de “virtude” pode ser louvável se não 
trouxer benefício para os outros. Portanto, não 
importa quanto tempo você gasta em jejum, não 
importa o quanto você dormir em um chão duro e 
comer cinzas e suspirar continuamente, se você não 
é bom para os outros, você não faz nada louvável.

(São João Crisóstomo)

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

Dia 10 4 quarta-feira
4sobremesa musical. Apresentação da Orquestra 
Filarmônica da PUCRS. Repertório: Vivaldi, Gabriel Fau-
ré, Mozart, Villa-Lobos e Hülsberg. Horário: 13h. Local: 
saguão do prédio 9. Promoção:  Instituto de Cultura. 

4aula inaugural da faculdade de arquitetura. 
Ministrante: urbanista holandês Gert Urhahn. Horário: 
19h30min. Local: auditório do prédio 9. Informações: 
3320-3564. Atividade com tradução simultânea. Pro-
moção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU).

4exame toefL. Datas: 11 e 17/5. Aplicação do exame 
de proficiência em língua inglesa TOEFL, na modalida-
de 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-
tação de documento com foto e comprovante de inscri-
ção. Informações: 3320-3528. Promoção: Faculdade de 
Letras (Fale).

4Programa Voluntariado Pucrs 2013. Inscrições 
abertas. Alunos, diplomados, professores e técnicos ad-
ministrativos podem atuar nas áreas de saúde, educação, 
assistência social e meio ambiente. 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.

Dia 11 4 quiNta-feira
4Programa Rever – Tempo de Planejar. Inscrições 
até o dia 19/4. O Programa auxilia professores e técnicos 
administrativos da Instituição a refletir sobre projetos de 
vida futuros. Início dos encontros: 21/5. Informações e 
inscrições: com Janine no 3353-4557 ou pelo e-mail 
 janine.chiarelo@pucrs.br. Promoção: Gerência de Re-
cursos Humanos (GRH).

4Ciclo de Palestras 24ª geda de direito Ambien-
tal. Último dia de inscrições. Tema: Sustentabilidade 
ambiental: instrumentos 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: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comu-
nitários (Proex).

Dia 12 4 sexta-feira

4Palco Pucrs. Último dia de inscrições. 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. Inscrições: www.pucrs. 
br/palcopucrs. Informações: 3353-8305 e  
palcopucrs@pucrs.br. Promoção: Proex.

Dia 13 4 SáBAdO
4curso de extensão em oficinas de for-
mação continuada. Datas: 13/4 e 27/4. Pri-
meira oficina: O significado do nome próprio 
no processo de alfabetização. Ministrantes: 
Maria Conceição Christófoli e Maria Inês Côr-
te Vitória. Público: professores de Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamen-
tal. Horário: sábados, das 8h40min às 12h. Local: 
sala 215 do prédio 15. Inscrições: educacao@pucrs.
br, aos cuidados de Rejane. Promoção: Laboratório 
de Atividades Múltiplas da Faculdade de Educação.

Dia 15 4 seGuNDa-feira
4aula inaugural da faculdade de Psicologia. 
Tema: Psicologia: história e formação. Ministran-
tes: psicólogas Maria da Graça Jacques e Helena 
Bea triz Scarparo. Horário: 18h30min. Local: teatro 
do prédio 40. Evento alusivo aos 60 anos da Faculda-
de de Psicologia (Fapsi). Informações: 3320-3550.

4cultura e iniciativas científicas da suécia. Estandes e palestras sobre o país e algu-
mas de suas Universidades. Ministrantes: Donnie Lygonis, do Royal Institute of Technolo-
gy, e os pesquisadores Pierre Liljefeld e Niklas Tranaeus, da Study in Sweden. Horário: das 
16h às 20h. Local: auditório do prédio 9. Atividade gratuita e aberta ao público. Inscrições: 
brazil@business-sweden.se. Informações: 3320-3656. Promoção: Pró-Reitoria Acadêmica 
em parceira com a Coordenadoria de Ensino e Desenvolvimento Acadêmico, Coordenadoria 
de Mobilidade Acadêmica e Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais.

4cursos aBNt. Programação completa, inscrições e informações: www.fijo.org.br/docs/
cursos_abnt.pdf. Local: Fundação Irmão José Otão (Fijo), prédio 2. Mais detalhes: 3205-
3100. Promoção: Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) com o apoio da Fijo.

4ingresso extravestibular. Início das inscrições para transferência, reopção, reopção 
dentro do mesmo curso, ingresso mediante diploma de curso superior e complementação. 
Informações: www.pucrs.br/cra ou 3320-3573. Promoção: Proacad.

4curso de extensão risotos. Último dia de inscrições. Início das aulas: 16/4. Horário: 
terça-feira, das 19h30min às 22h45min. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição 
e Fisioterapia.  

4curso de extensão Biologia marinha. Último dia de inscrições. Início das aulas: 
16/4. Horário: terças e quintas-feiras, das 17h30mim às 19h5min. Promoção: Faculdade 
de Biociências.  

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

4Palestra inteligência Di-
gital x investigação Policial. 
Data: 17/4. Ministrante: dele-
gado Emerson Wendt, diretor 
do Gabinete de Inteligência e 
Assuntos Estratégicos e profes-
sor da Academia de Polícia Civil. 
Horário: 8h30min. Local: audi-
tório 517, prédio 32. Atividade 
integra o Ciclo de Palestras de 
TI na Área Jurídica. Inscrições 

e informações: sec.coorddca.
facin@pucrs.br ou na secreta-
ria de graduação da Faculdade 

de Informática (Facin), 5º andar 
do prédio 32. Promoção: Facin e 
Direito (Fadir). 

4Curso de extensão Audio-
descrição: Palavras que Va-
lem Por mil imagens. Inscri-
ções até 19/4. Início das aulas: 

20/4. Horário: sábados, das 9h às 
12h35min. Promoção: Faculdade 
de Comunicação Social.  

4curso de extensão inova-
ção fashion: Práticas de moda 
sustentável. Inscrições até 22/4. 
Início das aulas: 23/4. Horário: de 
terça a quinta-feira, das 19h30min 
às 22h45min. Promoção: Faculda-
de de Comunicação Social.  

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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