
Estudioso do HPV é  
Doutor Honoris Causa
O prOfessOr alemão Harold Zur Hausen, lau-
reado com o Nobel de Medicina em 2008, recebe o 
título de Doutor Honoris Causa da PUCRS no dia 4/7, 
às 11h30min, em cerimônia no anfiteatro Ir. José Otão 
do Hospital São Lucas. Zur Hausen realizou estudo so-
bre o papilomavírus humano (HPV). No Instituto de Vi-
rologia da Universidade de Friburgo, ele e sua equipe 

levantaram a hipótese de o HPV ter importante papel 
como causador do câncer de colo do útero e acabaram 
identificando os vírus responsáveis por 70% desses 
tumores. A descoberta abriu a possibilidade de se de-
senvolver uma vacina preventiva, que começou a ser 
comercializada em 2006. 

A distinção foi proposta pela Faculdade de Medicina.

Processo Seletivo Complementar
AS inSCriçõeS para o Processo Sele-
tivo Complementar de Inverno estão aber-
tas de 4 a 15/7. A prova de redação será no 

dia 22/7, das 20h às 22h. Informações so-
bre cursos oferecidos e inscrições pelo site 
www.pucrs.br/vestibular/complementar.

Disciplina tem foco na formação humano-social
Será lAnçADA em 2013/2 a discipli-
na eletiva Construção Social do Sujeito, de 
quatro créditos, oferecida a todos os alunos 
da Universidade. A Faculdade de Serviço 
Social (FSS), integrando-se ao processo 
de inovação curricular proposto pela Pró-
-Reitoria Acadêmica (Proacad), fez estudo 
e formatação da disciplina, com foco no 

desenvolvimento de competências de uma 
formação humano-social. A disciplina ofe-
rece ao aluno conhecimentos sobre as bases 
teórico-filosóficas e éticas da concepção de 
sujeito social e oportuniza experiências com 
pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial, em uma abordagem interdisciplinar. 
“Objetiva-se que o aluno da PUCRS possa  

alcançar, além da valorização de  sua condi-
ção  humana  integral, a sensibilidade para 
a compreensão humanística dos sujeitos  
com  os quais irá  trabalhar futuramente 
no exercício profissional”, afirma a dire-
tora da FSS, Beatriz Aguinsky. A proposta 
foi aprovada pela Câmara de Graduação 
da Proacad.

Fórum de 
interdisciplinaridade 
mostra panorama 
nos eUA
A Pró-reitoriA de Pesquisa, Inova-
ção e Desenvolvimento transferiu o Fórum 
de Interdisciplinaridade para o dia 9/7. O 
evento será às 17h30min, no auditório tér-
reo do prédio 40. Fábio Valenti Possamai, 
doutorando na North Texas State Univer-
sity, fala sobre O exemplo do Centro para o 
Estudo da Interdisciplinaridade e o pano-
rama interdisciplinar nos EUA. Inscrições 
gratuitas pelo www.pucrs.br/pesquisa, link 
Pesquisa Interdisciplinar.

Disciplinas 
serão 
ministradas 
em inglês
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Show de Bola faz aniversário com arraial
NO dIA 4/7, o serviço 
Show de Bola comemora 
dois anos e festeja com um 
arraial. A festa será das 8h 
às 11h e das 14h às 17h, 
nas quadras esportivas do 
térreo do Parque Esporti-
vo, com muitas brincadei-

ras, pescaria, boca do 
caipira, brinquedos in-
fláveis e comidas típicas. 
Crianças e adolescentes 
participantes do Show 
de Bola são esperados 
para participar da festa 
com os seus familiares. 

O Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de 
Vínculos é desenvolvido 
pela PUCRS por meio da 
Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitá-
rios. Há 140 vagas para 
crianças e adolescentes 

entre 10 e 15 anos e se 
constitui em um espaço de 
convivência, participação e 
cidadania, que visa ao de-
senvolvimento do protago-
nismo e da autonomia, a 
partir de experiências lúdi-
cas, culturais e esportivas.

FOTO: MARCELO DOS SANTOS/STOCk.XCHNG
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Fique atento!
Com AS férias escolares e o recesso das ativida-
des acadêmicas, esta é última edição do boletim 
PUCRS Notícias neste semestre. A publicação volta 
a circular no dia 31/7. Até lá!



NOs dIAs 11 e 12/7, a Pró-Reitoria Acadêmica (Proacad) realiza o Semi-
nário de Capacitação Docente com o tema O currículo como construção so-
cial: intenções e práticas de integração na formação acadêmica. O evento 
contribui para o cumprimento da opção estratégica da Universidade de se 
diferenciar pela excelência de seus cursos, por meio do Programa Qualidade 
na Gestão da Aula Universitária. A programação inclui o painel Desafios e 
práticas de integração no ensino de graduação e de pós-graduação e dez 
atividades pedagógicas. No dia 11/7, a partir das 16h, o evento será no tea-
tro do prédio 40 e, em 12/7, em salas de aula e laboratórios do prédio 32, 
no estúdio A do Centro de Produção Multimídia (prédio 7) e no Complexo 
Logos (prédio 15). Informações: 3320-3630 e ceda@pucrs.br. Inscrições: 
www.pucrs.br/eventos/capacitacao.
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Capacitação Docente 
discute integração 
entre graduação e pós

Atuação do 
farmacêutico na 
quimioterapia
A FACUl-
dAde de Far-
mácia promo-
ve o encontro 
Conversando 
com Diploma-
dos em 4/7, às 
18h, no prédio 
12, sala 602, 
bloco A. A profissional Cristiane Giuriatti debate o tema 
Atuação do farmacêutico na quimioterapia. As inscri-
ções são gratuitas e no local. Informações: 3320-3512.

Férias de inverno sem desperdícios

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

O INverNO começou há poucos dias e, com a estação, chega-
ram as férias de julho, que oportunizam mais tempo para estar com 
a família e aproveitar o aconchego de casa. Em função disso, o uso 
da energia elétrica aumenta. Mas isso não significa que se precise 
desperdiçar ou abrir mão do conforto. Basta adotar medidas bem 
simples, como utilizar o ar condicionado adequadamente, pois 
ligá-lo na temperatura máxima não é o melhor a fazer. Para obter 

conforto térmico, regular a temperatura do equipamento entre 20° 
e 22°. Em dias ensolarados, preferir passeios ao ar livre, usufruin-
do da iluminação e do aquecimento natural. Além disso, evitar ba-
nhos demorados, pois, na posição inverno do chuveiro, o consumo 
de eletricidade aumenta em cerca de 30%. Também 
não se esquecer de desligar a televisão quando não 
houver ninguém assistindo.

Fonte:  
Projeto USE
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Concurso para 
seriados de TV
o ConCUrSo NetlabTV, rea-
lizado pela Net, em parceria com a 
Casa Redonda Cultura, recebe ins-
crições de séries de ficção e não 
ficção até 28/7. O objetivo é in-
centivar o crescimento da indústria 
audiovisual brasileira, em especial 
de séries para TV por assinatura.
Inscrições: http://netlabtv.com.br/
inscricao/. Veja o regulamento em 
http://netlabtv.com.br/participe/
regulamento/.

integridade 
na Pesquisa
regiStrADo no CNPq e vinculado ao Ins-
tituto de Bioética, o grupo de pesquisa Integridade 
na Pesquisa realiza encontros semanais, às quintas-
-feiras, das 12h às 13h, para tratar de questões sobre 
integridade ética na publicação científica e proprie-
dade científica. Aberto à comunidade acadêmica, o 
grupo elaborará em julho os projetos para as ativida-
des no segundo semestre. Interessados em partici-
par devem entrar em contato com a coordenadora 
Lívia Haygert Pithan, professora da Faculdade de 
Direito, pelo e-mail livia.pithan@pucrs.br.

Avaliação de Disciplinas
dIA 3/7 é o último prazo para alunos e professores 
responderem à Avaliação de Disciplinas de Graduação 
pelo site www.pucrs.br/autoavaliacao. São 14 questões 
que avaliam disciplinas do primeiro semestre de 2013, a 
ação docente e discente. O planejamento do semestre 
seguinte tem base nas respostas informadas.

educador nota 10
Até 7/7, o Prêmio Victor Civita Educador Nota 
10 recebe inscrições de professores de Educação 
Infantil e de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
com trabalhos nas disciplinas de alfabetização, 
língua portuguesa, educação física, história, 
arte, língua estrangeira, ciências, matemática e 
geografia. Também podem participar diretores, 
coordenadores pedagógicos e orientadores edu-
cacionais de Educação Infantil, de 1º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental e de Ensino Médio. A 
premiação valoriza o trabalho docente e práticas 
educativas de sucesso. Informações e inscrições: 
www.premiovc.org.br.

FOTO: GILSON OLIVEIRA/ARqUIVO PUCRS



o trAbAlho da mestranda AN-
DréiA FiSCher, do Programa de Pós-
-Graduação em Engenharia Elétrica, rece-
beu destaque na maior conferência da área 
de medicina nuclear e imagens moleculares 
do mundo, promovida pela Society of Nu-
clear Medicine and Molecular Imaging, rea-
lizada no Canadá. A pesquisa, orientada pela 
professora AnA mAriA mArQUeS DA 
sILvA, da Faculdade de Física, trata dos 
efeitos de métodos de reconstrução nos 
valores de captação padrão em imagens 
de PET/CT. Os resultados apontam para a 
necessidade de uma análise da metodolo-
gia de reconstrução das imagens para um 
diagnóstico mais preciso de tumores.

O prOfessOr da Facul-
dade de Medicina e chefe do 
Serviço de Pneumologia do 
Hospital São Lucas, JoSé mi-
gUel ChAtKin, assumiu a 
presidência do 37º Congresso 
Brasileiro de Pneumologia e 
Tisiologia. O evento será de 7 
a 11 de outubro de 2014, em 
Gramado (RS). O congresso é 
o maior da especialidade no 
Brasil e contará com cerca de 
120 palestrantes nacionais e 
20 internacionais. São aguar-
dados aproximadamente 3 mil 
participantes.

O  d I r e -
tor da Fa-
culdade de Fi-
losofia e Ciên-
cias Humanas, 
D r A i t o n 
GONZAGA 
De SoUZA, 
recebeu o Prê-
mio para Alu-
mni da Fundação Humboldt, da Alemanha. Apenas três ex-
-bolsistas do mundo inteiro recebem essa premiação anual-
mente, mediante candidatura, a fim de que criem uma rede 
acadêmica de intercâmbios entre o país de origem e a Alema-
nha. No caso, trata-se de € 25 mil para um network interna-
cional (Brasil-Alemanha) e interdisciplinar (Filosofia-Direito) 
sobre o tema Dignidade da pessoa humana, envolvendo 
estudantes de graduação e de pós-graduação. A premiação 
ocorreu em junho, em evento realizado em Berlim, no Palácio 
Bellevue, com a presença do presidente do Alemanha, Joa-
chim Gauck. Na foto, Souza (D), Gauck (C) e Helmut Schwarz, 
presidente da Fundação Alexander von Humboldt.
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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 PArtir do segundo semes-
tre, será implantado o projeto pilo-
to Disciplinas em Inglês na PUCRS. 
A iniciativa visa atender ao objetivo 
estratégico da Universidade de am-
pliar parcerias regionais, nacionais e 
internacionais; oferecer a alunos es-
trangeiros a possibilidade de cursar 
disciplinas em inglês; e propiciar aos 
estudantes da PUCRS a oportunidade 
de entrar em contato com conteú-
dos de sua área de conhecimento 
nessa língua.

Disciplinas de graduação e pós-
-graduação serão ministradas em lín-
gua inglesa, idioma também exigido 
nas leituras indicadas na bibliografia, 
nos trabalhos de caráter avaliati-
vo e provas. Antes da matrícula, os 
alunos interessados podem realizar 

A prOfessOrA da Faculdade 
de Engenharia KAtiA bArboSA 
SAiKoSKi, que atua na equipe de 
prospecção e negociação de projetos 
da Agência de Gestão Tecnológica, foi a 
única representante brasileira no 10th 

STP Program – knowledge Sha-
ring Program on korea’s 40 yr’s 
Experience of Science & Tech-
nology Park, programa de capacitação realizado na Coreia do Sul. O objetivo do 
curso foi compartilhar experiências da Coreia na gestão e desenvolvimento de 
parques científicos e tecnológicos. Ao todo, foram 19 participantes de 16 países.

Disciplinas serão 
ministradas em inglês

Fonte: Pró-Reitoria Acadêmica
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ProJeto Piloto*
FACUlDADe grADUAção PóS-grADUAção

Matemática Cálculo Numérico A
Letras Teorias da Aquisição da Linguagem Seminário Livre de Linguística III
Administração, Contabilidade e Economia Estratégia Empresarial
Direito Criminologia e Controle Social Criminologia e Controle Social
Ciências Aeronáuticas Fraseologia Aeronáutica – Voo Simulado II
Informática Curso de Bacharelado em Ciência da Computação:

Programação de Software Básico
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação:
Laboratório de Banco de Dados II

Criptografia Avançada

Filosofia e Ciências Humanas Introdução à Neurofilosofia 

o teste de nivelamento dispo-
nível em www.pucrs.br/fale/ 
nivelamento. Para o acompanha-
mento das disciplinas, é aconse-
lhável que os estudantes tenham 
conhecimento mínimo equiva-
lente ao nível IV.

De agosto a dezembro, 
haverá acompanhamento 
do projeto pela Pró-Reitoria 
Acadêmica por meio das 
avaliações das disciplinas e pelo contato com os estudantes que pas-
saram por essa experiência. Os resultados das avaliações subsidiarão a 
ampliação do projeto em 2014/1.

FOTO: ARqUIVO PESSOAL
FOTO: ARqUIVO PESSOAL

* As disciplinas continuam sendo disponibilizadas em português para todos os alunos do curso.
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A tradição não consiste  
em manter as cinzas, senão  
em transmitir a chama.

São tomás moro

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

dIA 3 4 QUArtA-FeirA
4Sobremesa musical. Especial com as bandas Apocalyptica e Me-
tallica. Arranjos: Neemias Santos. Regência: Marcio Buzatto. Horá-
rio: 13h. Local: auditório do prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura.

4olimpíadas da PUCrS. Inscrições abertas. Público: alunos de 
graduação e pós-graduação, diplomados, técnicos administrativos 
e professores da Universidade, funcionários do Hospital São Lucas, 
Gráfica Epecê e Tecnopuc, além de usuários do Parque Esportivo 
matriculados na Academia de Ginástica e/ou na Escola de Nata-
ção. Modalidades: atletismo, basquete, futebol de campo, futsal, 
futevôlei, minirrústica, natação, paddle, tênis, vôlei de areia e vôlei 
de quadra. Evento: dias 3, 10, 17 e 31/8. Informações: www.pucrs.
br/olimpiadas. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (Proex), Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto e Parque Esportivo.

4Cursos de inverno – informática. Aulas em julho. Lista com-
pleta em www.pucrs.br/educacaocontinuada/inverno. Inscrições: 
Educação Continuada, sala 112 do prédio 15, e na página de cada 
curso, no site citado. Informações: 3320-3727. Promoção: Faculdade 
de Informática e o Centro de Inovação Microsoft-PUCRS.

4mostra Competitiva do 26º Set Universitário. Inscrições 
abertas no site www.pucrs.br/set. É preciso estar matriculado em 
cursos de graduação das áreas de Jornalismo, Radialismo e TV, Pu-
blicidade e Propaganda, Propaganda e Marketing, Relações Públicas, 
Design ou Cinema e Produção Audiovisual para inscrever-se nas 44 
categorias. O cadastramento é gratuito e cada aluno tem direito a até 
30 trabalhos inscritos. Evento: de 16 a 18/9. Informações: no site 
citado ou 3320-3569. Promoção: Faculdade de Comunicação Social.

4Férias no museu. Inscrições abertas. Tema: Água, em alusão 
ao Ano Internacional da Cooperação pela Água. Atividades: de 23 a 
26/7, das 9h30min às 12h30min. O projeto tem a duração de quatro 
dias e é destinado ao público de 7 a 10 anos. Inscrições: mct@pucrs.
br, com o nome completo, idade do participante e telefone. Infor-
mações: 3320-3521. Promoção: Museu de Ciências e Tecnologia.

4Concurso de trovas literárias – 22º Jogos Florais de Por-
to Alegre. Tema: Juventude. Enviar no máximo três trovas para 
comunica.edipucrs@pucrs.br, até 30/7. Inscrições, informações e 
dicas: www.pucrs.br/edipucrs. Promoção: União Brasileira de Tro-
vadores – Seção de Porto Alegre e Edipucrs.

4exame toeFl. Data: 31/8. Aplicação do exame de proficiência 
em língua inglesa TOEFL, na modalidade Internet-based test. In-
teressados podem inscrever-se e pagar a taxa com cartão de crédito 
pelo site www.ets.org/toefl. Horário: 9h. Local: Laboratório de Lín-
guas da Faculdade de Letras, no 5º andar do prédio 8. É necessário 
apresentar documento com foto e comprovante de inscrição. Infor-
mações: 3320-3528. Promoção: Fale.

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

4Política de incentivo à 
educação. Professores, téc-
nicos administrativos e seus 
dependentes legais (cônju-
ge, filho/a, companheiro/a 
ou enteado/a) aprovados no 
concurso vestibular podem 
usufruir de desconto em suas 
mensalidades. Formulário 
disponível na Gerência de 

Recursos Humanos (GRH), 
prédio 1, sala 101. Lista de 
documentos necessários no 

Portal da GRH. Para quem já 
utiliza o serviço, a renovação 
deve ser feita até 10/7. Infor-
mações: juliet.assenheimer@

pucrs.br e 3353-7757, com Juliet 
Assenheimer.

410ª Conferência munici-
pal de Assistência Social. 
Data: de 11 a 13/07. Tema: A 
Gestão e o Financiamento na 
Efetivação do Sistema Único 
de Assistência Social. Local: 
Salão de Atos, prédio 4. Infor-
mações: cmas@fasc.prefpoa.
com.br ou 3353-8383. Promo-
ção: Fundação de Assistência 
Social e Cidadania da Pre-
feitura de Porto Alegre, com 
apoio da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Social/Proex 
e Faculdade de Serviço Social.

4Curso de extensão excel 
básico 2007. Inscrições até 
12/7. Início das aulas: 15/7. 
Horário: de segunda a quinta-
-feira, das 18h30min às 22h. 
Promoção: Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e 
Economia.  

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

dIA 4 4 QUintA-FeirA
4Cursos da Abnt em Porto Ale-
gre. Data: 4 e 5/7. Tema: Requisitos 
para validação e verificação de ga-
ses de efeito estufa para uso em acre-
ditação e outras formas de reconhe-
cimento (ABNT NBR 14065:2012). 
Local: Fijo, prédio 2. Inscrições: (11)  
2344-1725, cursos4@abnt.org.br 
ou www.abnt.org.br. Informações: 
www.fijo.org.br. Promoção: Fijo e 
ABNT.

4Curso de extensão gastro-
nomia para nutricionistas. Úl-
timo dia de inscrições. Início das 
aulas: 5/7. Horário: sextas-feiras, 
das 19h30min às 22h45min, e sába-
dos, das 9h às 11h30min e das 13h 
às 17h30min. Promoção: Faculdade 
de Enfermagem, Nutrição e Fisiote-
rapia.  

dIA 5 4 SextA-FeirA
4Curso de extensão intensivo de 
revisão para o exame da ordem 
dos Advogados do brasil (moda-
lidade a distância). Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 15/7. Pro-
moção: Faculdade de Direito e PUCRS 
Virtual.  

4Curso de extensão Psicomotri-
cidade escolar. Último dia de inscri-
ções. Início das aulas: 8/7. Horário: de 
segunda a quarta-feira, das 18h45min às 
22h. Promoção: Faculdade de Educação 
Física e Ciências do Desporto.  

4Curso de extensão Peelings fa-
ciais: formulações e aplicações. Úl-
timo dia de inscrições. Início das aulas: 
8/7. Horário: segundas-feiras, das 8h às 
11h30min e das 13h às 17h30min. Pro-
moção: Faculdade de Farmácia.  

4Curso de extensão emergências 
e urgências: possibilidades de in-
tervenção psicológica. Último dia 
de inscrições. Início das aulas: 8/7. 
Horário: de segunda a quinta-feira, 
das 18h às 22h30min, e sexta-feira, das 
15h30min às 18h e das 18h30min às 
22h30min. Promoção: Faculdade de 
Psicologia.  
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Achutti e Vanessa Mello • revisão: Antônio Dalpicol • Fotógrafo: Bruno Todes-
chini • Publicação on-line: Rodrigo Marassá Ojeda • estagiária: Luíza Pozzo-
bon • Projeto gráfico: PenseDesign • impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por 
dentro das notícias diá rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

DiA 8 4  

SegUnDA-FeirA
4Curso de extensão bailando 
nas Férias. Último dia de inscri-
ções. Início das aulas: 9/7. Tur-
mas de Fandango, Dança de Salão 
e Zouk. Promoção: Faculdade de 
Educação Física e Ciên cias do Des-
porto.  


