
O 5º Encontro Regional da Rede 
de Incubadoras Tecnológicas de Coo-
perativas Populares debate limites e 
possibilidades da economia solidária 
e a contribuição de universidades por 
meio de suas incubadoras nos dias 23 
e 24/8, das 8h às 18h, no auditório do 
prédio 40. Na programação, mesa-re-

donda sobre metodologias de forma-
ção e produção de conhecimento nas 
incubadoras, palestras e debates sobre 
formação política e educação popular, 
entre outros. Inscrições e informações: 
incubadorasocial@pucrs.br. Promoção: 
Incubadora de Empreendimentos Soli-
dários e Tecnologia Social.

Economia solidária em pauta

Fórum debate 
sistemas de saúde

A PRÓ-REITORIA 
de Pesquisa, Inovação e 
Desenvolvimento (Pro-
pesq) realiza mais uma 
edição do Fórum de In-
terdisciplinaridade em 
26/8. O professor Luiz 

Gustavo Guilhermano, da 
Faculdade de Medicina, 
e o convidado Paul Uhlig, 
da Universidade do Kansas 
(EUA), abordam o tema A 
complexidade dos siste-
mas de saúde e o papel 

da interdisciplinaridade. 
O encontro ocorre das 
17h30min às 19h, no au-
ditório térreo do prédio 
40. Inscrições: www.pucrs.
br/pesquisa, link Pesquisa 
Interdisciplinar.

A FACULDADE de Odontologia promove o 
3º Encontro Internacional de Ortodontia no dia 
23/8, das 8h30min às 19h30min, no auditório 
térreo do prédio 50. Ravindra Nanda, chefe do 
Departamento de Ortodontia da Universidade 
de Connecticut (EUA), ministra um curso sobre 
Biomecânica de movimentação dentária e es-
tratégias de tratamento ortodôntico. O evento 
é voltado a ortodontistas, cirurgiões-dentistas, 
alunos de graduação, pós-graduação e diploma-
dos do curso. Inscrições: www.pucrs.br/eventos/
ortodontia. Informações: 3320-3562.

Professor de Connecticut 
ministra curso de Ortodontia

A PUCRS recebe, nos dias 26 e 27/8, o 8º Semi-
nário Internacional Universidade e Financiamento 
da Inovação, no auditório térreo do prédio 32. A 
programação traz palestras e painéis e conta com 
a participação de convidados da Wharton School/ 
University of Pennsylvania (EUA), School of Compu-
ting/Staffordshire University (Inglaterra) e BNDES, 
entre outros. Informações e inscrições: www.pucrs.
br/eventos/inovacao. Promoção: Propesq.

Financiamento da Inovação 
é tema de seminário
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Workshop 
debate 
diversidade e 
acessibilidade
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A UNIVERSIDADE lan-
çou em 16/8 o Relatório So-
cial 2012 PUCRS e Hospital 
São Lucas. O documento é 
elaborado para comunicar 
e prestar contas a todos os 
públicos interessados no de-
sempenho das instituições. 
Alinhado ao Plano Estratégico 2011-2015, contem-
pla conceitos e indicadores econômicos, sociais e 
ambientais. Ao completar dez anos, além de ser en-
tregue em versão impressa a parceiros e formadores 
de opinião, a publicação ganha um novo formato de 
e-book, adaptado para tablets e smartphones: www.
pucrs.br/relatoriosocial/2012. A elaboração é da 
Coordenadoria de Desenvolvimento Social (Codes/
Proex), em parceria com a Ascom. O projeto gráfi-
co e a versão digital têm a assinatura da Edipucrs.
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PARTE DO acervo do 
jornalista e professor Tatata 
Pimentel, morto em 2012, foi 
doado à Universidade por sua 
família. São aproximadamen-
te 1.700 exemplares nas áreas 
de literatura, filosofia (prin-
cipalmente francesa), arte e 
obras iconográfi-
cas. Está em pro-
cesso de catalo-
gação e ficará dis-
ponível à comuni-
dade no acervo da 
Biblioteca Central.

Biblioteca recebe acervo  
de Tatata Pimentel

FOTOS: FELIPE DALLA VALLE



Tabagismo: o 
que eu tenho a 
ver com isso?
NO DIA 29/8, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (Proex) promove o talk show Tabagismo: 
o que eu tenho a ver com isso? O evento ocorre no audi-
tório do prédio 7, das 8h30min às 11h30min, com pre-
sença de José Miguel Chatkin, professor da Faculdade de 
Medicina e coordenador do Ambulatório de combate ao 
tabagismo do Hospital São Lucas.
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Organização do 
ambiente de trabalho
O AMBIENTE de trabalho, 
um dos principais locais de con-
vívio humano, pode ser palco de 
ações sustentáveis. Uma delas 
é a utilização do método de or-
ganização conhecido como 5S. 

O nome decorre de cinco pala-
vras da língua japonesa, sendo 
elas, em português: utilização, 
ordenação, limpeza, saúde e 
autodisciplina. Elas indicam 
cinco ações que permitem criar 

um ambiente mais eficiente e de 
melhor convivência, promoven-
do a eliminação de todo material 
inútil, o aumento da fluidez do 
trabalho, a manutenção de um 
local limpo e sem poluição, a 

saúde dos participantes e a au-
todisciplina. É possível aderir a 
essa prática reservando um dia 
para realizar o 5S 
nos locais onde se 
convive.

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

La cultura 
com Ñ

Descobrindo Carreiras 
traz executivo da HP

Fonte:  
Projeto USE

Fadir exibe filmes sobre ditadura
A FACULDADE de Direito (Fadir) exibe três documentários na Mostra 
Cinema pela Verdade, seguidos de debates sobre a Ditadura Civil-Militar 
no Brasil e na América Latina, no auditório do prédio 11. Em 26/8, das 8h 
às 11h30min, a sessão será do filme Marighella, dirigido por Isa Grinspum 
Ferraz. Em 27/8, das 19h30min às 22h15min, é a vez de Eu me lembro, de 
Luiz Fernando Lobo. Já em 28/8, das 19h30min às 22h15min, será exibido 
NO, de Pablo Larrain. O evento é dirigido aos alunos de graduação, pós-
-graduação e diplomados da PUCRS. Inscrições na secretaria, prédio 11, 8º 
andar. A realização é do governo federal/Ministério da Justiça/Comissão de 
Anistia/Projeto Marcas da Memória e Instituto Cultura em Movimento, em 
parceria com a Fadir, por meio do Grupo de Pesquisa Direito à Memória e 
à Verdade e Justiça de Transição. Informações: 3320-3634.

NO DIA 27/8, o Instituto de Cultu-
ra promove a 3ª edição do encontro La 
cultura com Ñ, na arena do Celin, pré-
dio 8, sala 223, às 19h30min. O diretor 
do Instituto Cervantes de Porto Alegre, 
Òscar Pujol, fala sobre El Quijote – La pri-
mera novela moderna. Após a palestra, 
haverá a apresentação musical España 
Encantada, interpretada pela solista 
Adriana de Almeida e pelo pianista Le-
andro Faber. Informações: 3320-3583. 
Inscrições: instituto.cultura@pucrs.br.

Dia Nacional  
do Voluntariado
O CENTRO de Pastoral e Solidariedade, 
em parceria com a Associação do Volunta-
riado e da Solidariedade (Avesol), realiza o 
1º Encontro do Dia Nacional do Volunta-
riado, em 28/8, das 9h às 21h, no prédio 
40. O objetivo é fortalecer a cultura do 
voluntariado e sensibilizar a comunidade 
acadêmica, organizações sociais e volun-
tários, por meio de espaços para diálogo e 
reflexão sobre transformação humana e so-
cial. Inscrições e informações: www.pucrs.
br/voluntariado ou 3320-3576.

A PRIMEIRA edição do segundo semes-
tre do encontro Descobrindo Carreiras ocorre 
em 22/8, às 18h15min, no auditório do pré-
dio 9. A palestra será com Luis Fernando Sarai-
va, executivo da HP, com mais de 22 anos de 
experiência em pesquisa e desenvolvimento, 
graduado em Ciências da Computação e es-
pecialista em Gestão de Pessoas e Marketing. 
Inscrições para alunos e diplomados: eventos@ 
carreiraspucrs.com.br. Informações: www. 
carreiraspucrs.com.br ou 3205-3141. Promoção: 
Escritório de Carreiras.
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Fonte: Idilia Fernandes, 
professora da Faculdade 
de Serviço Social e 
pesquisadora da Faders

sidades especiais”. 
Reconhece-se nesses 
termos ideias que re-
metem ao preconceito 
e ao estigma.

DIREITOS
Todos têm direito 

à vida, à cidadania, à 
participação plena e ao 
acesso às instâncias sociais. A tônica das políticas públicas e sociais 
deve estar nos princípios estabelecidos pela ONU desde 1982: au-
tonomia, vida independente e igualdade de oportunidades.

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
A acessibilidade pode se traduzir pela inclusão da escrita em 

braile e da Língua de Sinais e pela remoção das barreiras arquite-
tônicas. Acessibilidade tem que ser universal, para todos e não um 
“lugar especial” designado para pessoas 
com deficiência. Todos necessitam de um 
espaço democrático que respeite as dife-
renças pessoais.
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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 SEMANA da Pessoa com De-
ficiência no Estado vai de 21/8 a 
28/8. No dia 21/8, das 17h30min 
às 19h, a Faculdade de Serviço Social 
promove o workshop Diversidade e 
acessibilidade universal em debate, 
na arena do prédio 15, ministrado 
pela professora Idilia Fernandes. As 
inscrições são gratuitas e no local. 
Informações: 3320-3546. 

Segundo o Censo do IBGE de 
2010, 23,9% da população ou 46 
milhões de pessoas no Brasil têm al-
gum tipo deficiência. A melhoria das 
condições de vida desse público não 
é apenas uma questão de saúde, 
assistência ou educação. Nenhum 
país se desenvolverá plenamente 
se mantiver um contingente dessa 
magnitude à margem das possibili-
dades de inserção social produtiva.

Diversidade e acessibilidade universal

O REITOR JOAQUIM CLOTET participou 
do Fórum Educação para o Mundo do Tra-
balho, promovido pela Fiergs em 14/8. Como 
convidado, debateu em painel sobre o tema e 
integrou o grupo de diálogo que fez contribui-
ções estratégicas na agenda da Confederação 
Nacional da Indústria. Para o setor industrial, 
a evolução tecnológica está demandando, tam-
bém, uma evolução de formação, desde o siste-
ma educacional básico, até o ensino superior.

OS PROFESSORES IRÊ-
NIO GOMES DA SILVA FI-
LHO (Instituto de Geriatria e Ge-
rontologia), DIÓGENES SAN-
TIAGO DOS SANTOS (Facul-
dade de Farmácia) e JARBAS 
RODRIGUES DE OLIVEIRA 
(Faculdade de Biociências) ven-
ceram editais do Ciência sem 
Fronteiras – programa do gover-
no federal de intercâmbio e mo-
bilidade internacional. O resulta-
do é a conquista de bolsas para a  
PUCRS receber docentes visitan-
tes vindos de instituições do ex-
terior que integram o programa.

DURANTE A 65ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, 
realizada na Universidade 
Federal de Pernambuco, em 
Recife, foi criada a Associação 
Brasileira de Gestores de Pes-
quisa. O professor CARLOS 
GRAEFF TEIXEIRA (foto), da 
Faculdade de Biociências e da Coordenadoria 
de Pesquisa Interdisciplinar da Propesq, foi o 
idealizador do projeto e é o presidente da nova 
associação. AUGUSTO ALVIM, da Faculdade 
de Administração, Contabilidade e Economia 
e coordenador de Programas Stricto Sensu da 
Pró-Reitoria Acadêmica, é o tesoureiro.

O PRÓ-REITOR de Pesquisa, De-
senvolvimento e Inovação, JORGE 
AUDY, e o professor da Faculdade de 
Engenharia EDGAR BORTOLINI par-
ticiparam da inauguração do primeiro 
trecho do Aeromóvel, em Porto Alegre. 
Estiveram na primeira viagem do veí-
culo com a presidente da República, 
Dilma Roussef. A PUCRS tem participa-
ção importante no projeto com trabalhos de pesquisa e desenvolvimento do sistema 
do Aeromóvel, a partir da ideia original de Oskar Coester. Participaram pesquisadores 
da Feng, Facin, Fau e Face. A Universidade espera liberação de recursos para a cons-
trução do trecho elevado e do veículo que ligarão o Campus ao Hospital São Lucas.

As pessoas que apresentam algum 
tipo de deficiência eram percebidas, 
muitas vezes, com desprezo, piedade 
ou alvo de superstição e não como ci-
dadãos de direitos. O mesmo aconte-
cia com negros, índios, homossexuais 
ou mulheres. Em 2006, a Convenção da 
ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência deu outro significado social 
para as pessoas com deficiência: “São 
aquelas que têm impedimentos de 
longo prazo, de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade, em igualdade 
de condições com as demais pessoas”.

Pela própria convenção, a no-
menclatura adequada é “pessoa com 
deficiência” e não mais “portador de 
deficiência” ou “portador de neces-
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DIA 21 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Apresentação da Orquestra Filarmô-
nica da PUCRS. Repertório: Especial Elis Regina. Horário: 13h. 
Local: saguão do prédio 9. Regência: Marcio Buzatto. Promoção: 
Instituto de Cultura.
4Curso de extensão AutoCad Básico. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 22/8. Horário: quintas-feiras, 
das 8h às 11h30min. Promoção: Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo. 
4Brincando e Aprendendo na PUCRS. Último dia de ins-
crições. Início das aulas: 22/8. Horário: terças e quintas-feiras, 
das 9h às 11h30min. Público-alvo: crianças entre 4 e 10 anos. 
Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Des-
porto. 
4Muita Prosa e Muito Verso. Discussão de assuntos rela-
cionados à literatura, com a participação de professores e alunos 
da Faculdade de Letras. Encontro semanal. Horário: 14h. Local: 
Centro de Referência para o Desenvolvimento da Linguagem, 
prédio 8. Atividade voltada a idosos. Inscrições gratuitas e no 
local. Informações: 3353-4615. Promoção: Programa Geron, da 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários.

DIA 22 4 QUINTA-FEIRA
4Conferência Contratos no Século 21: Novas Manifes-
tações. Ministrante: jurista Silvio de Salvo Venosa. Horário: 
19h30min. Local: auditório do prédio 11. Inscrições: gratuitas, 
na secretaria da Faculdade de Direito (Fadir), 8º andar do pré-
dio 11. Informações: 3320-3634. Promoção: Fadir.
41º Ciclo de Debates Sociedade em Movimento. Tema: 
A sociologia da economia de Pierre Bourdieu. Ministrante: 
Profª e pesquisadora Marie-France Garcia-Parpet. Horário: 
19h30min. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Inscri-
ções gratuitas e no local. Informações: 3320-3681. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação (PPG) em Ciências Sociais.

4Neabi em Cena. Inauguração do Núcleo de Estudos em Cul-
tura Afro-Brasileira e Indígena (Neabi) e apresentação dos do-
cumentários Séculos indígenas no Brasil e A tradição do Bará 
do Mercado Público de Porto Alegre. Horário: das 17h30min às 
19h. Local: auditório do prédio 15, sala 241. Promoção: Neabi.

4Exame TOEFL. Data: 31/8. Aplicação do exame de profici-
ência 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: 9h. Local: La-
boratório de Línguas da Faculdade de Letras, no 5º andar do 
prédio 8. É necessário apresentar do cumento com foto e com-
provante de inscrição. Informações: 3320-3528.

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

Os homens ergueram a Torre de Babel 
Para alcançar o Céu.
Mas Deus não estava no Céu
Deus estava entre os homens
Ajudando a construir a torre

(Mario Quintana)

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

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

DIA 23 4 SEXTA-FEIRA
4Nadar Brincando. Último dia de inscri-
ções. Início das aulas: 24/8. Horário: sába-
dos, com turmas de acordo com a faixa etária. 
Promoção: Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto. 
4Curso de extensão After Effects Bási-
co. Último dia de inscrições. Início das aulas: 
26/8. Horário: de segunda a quinta-feira, das 
18h45min às 22h45min. Promoção: Faculda-
de de Comunicação Social. 

DIA 24 4 SÁBADO
4Concertos Comunitários. Apresenta-
ção do Coral e da Orquestra Filarmônica da 
PUCRS em Santa Maria. Regência: Marcio 
Buzzato. Participação dos solistas Adriana 
de Almeida, Jean Marcel de Lima e Pedro 
Sphor. Horário: 17h30min. Local: Igreja 
das Dores. Repertório: Beethoven, Michael 
Jackson, Eduardo di Capua, Ary Barroso e 
J. Benzer. Promoção: Instituto de Cultura, em parceria com a Companhia Zaffari.
4Sessão de autógrafos do livro A Sobrevivente A21646. Autor: Tailor Diniz. 
Horário: 15h. Local: Livraria Saraiva, do Shopping Praia de Belas. Promoção: Edipucrs.

DIA 26 4 SEGUNDA-FEIRA
4Encontro do grupo Trocando Ideias. Tema: Futuro: oportunidades e metas 
para ser mais feliz. Ministrante: psicóloga Roseli Silveira. Horário: 14h30min. Lo-
cal: sala 411, prédio 50. Atividade voltada para pessoas acima de 50 anos. Inscrições 
gratuitas e no local. Informações: 3353-4114. Promoção: Núcleo de Pesquisa em De-
mandas e Políticas Sociais (Nedeps), da Faculdade de Serviço Social. 
4Semana Acadêmica da Psicologia. Data: de 26 a 29/8. Tema: PUCRS, abra a 
sua janela! Locais: teatro do prédio 40 e salas do prédio 11. Inscrições, informações 
e programação: www.pucrs.br/eventos/semanaacademicadapsicologia2013. Promo-
ção: Diretório Acadêmico da Fapsi.
414º Salão de Iniciação Científica. Último dia de inscrições para submissão de 
trabalhos no www.pucrs.br/salao. Informações no site citado. Data do evento: de 7 a 
11/10. Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (Propesq).

DIA 27 4 TERÇA-FEIRA
4Tirando a Ideia da Caixa: modelando seu negócio dentro da PUCRS. 
Oficina de empreendedorismo e compartilhamento de ideias sobre o Núcleo 
Empreendedor, o Instituto Ideia, a Incubadora Raiar e o Tecnopuc. Horário: 
das 17h30min às 19h. Local: sala 407, 4º andar, prédio 50. A atividade integra o 
Programa + Saber. Inscrições e informações: logos@pucrs.br. Promoção: Pró-
-Reitoria Acadêmica.
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 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

4Ciclo de Debates em Biotec-
nologia. Data: 29/8. Tema: Regu-
lação como Indutora da Inovação 
em Biofármacos. A atividade con-
tará com videoconferências. Inscri-
ções e informações: mpbf@pucrs.
br. Promoção: PPG em Biotecnolo-
gia Farmacêutica da Faculdade de 
Farmácia e Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial.
4Evento Nós e a esclerose 
múltipla: dúvidas e questiona-
mentos. Data: 31/8. Ministrantes: 
neurologistas Irênio Gomes, Maria 
Cecília de Vecino, Marlise de Castro 
Ribeiro e Jefferson Becker e da pre-
sidente da Associação Gaúcha dos 
Portadores de Esclerose Múltipla, 
Giane Mazurik. Horário: 14h. Local: 
anfiteatro Ir. José Otão, 2º andar do 
Hospital São Lucas (HSL). Informa-
ções: 3320-3445. Promoção: Servi-
ço de Neurologia do HSL.


