
Dilemas do 
historiador e  

do juiz em foco Universidade e meios de  
comunicação é tema de palestra

NESTA QUARTA-FEIRA (4/9), às 14h, o professor Lluís Pastor Pérez faz palestra 
sobre Funiversity: os meios de comunicação mudam a universidade. O termo, que une di-
versão e universidade, segundo ele, é uma “provocação” e também uma proposta para a 
construção de um modelo de formação voltada para as necessidades dos estudantes do 
século 21, que interagem cotidianamente com os meios de comunicação. A ideia é incenti-
var um ambiente de aprendizagem que enfatiza diversão, motivação, entusiasmo e partici-
pação. O evento, no auditório 202 do prédio 40, é promovido pela Faculdade de Educação 
e Centro de Educação a Distância. Não é necessário inscrever-se.

Neurociência, 
liberdade e fé  

em debate
NA EDIÇÃO do dia 10/9 do Fé e Cultura, os 
professores Jaderson Costa da Costa (Instituto do 
Cérebro e Faculdade de Medicina) e Draiton Gon-
zaga de Souza (Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas) falam sobre o tema Neurociência, li-
berdade e fé. O evento, que começa às 18h15min, 
ocorre no auditório do prédio 9. Entrada franca.

NOS DIAS 9 e 10/9, o Programa de Pós-Gra-
duação em História promove duas conferências 
com o professor Fernando Catroga, da Universi-
dade de Coimbra. No primeiro dia, às 14h, na sala 
307 do prédio 3, ele fala sobre Pátrias, nações e 
impérios em choque nos inícios do século 21: Eu-
ropa e América Latina. No dia 10/9, às 19h, na sala 
1035 do prédio 11, Catroga aborda O historiador 
e o juiz: os dilemas da prova e da veracidade do já 
acontecido. O evento é gratuito. Inscrições no local.

Instituto brasileiro 
seleciona proposta 
do MCT
O MUSEU de Ciências e Tecnologia (MCT) 
foi um dos contemplados no edital da seleção 
pública Prêmio Ibram Memória do Esporte 
Olímpico, promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram/Ministério da Cultura). Das 11 
propostas inscritas, o órgão selecionou a expo-
sição Memória, Ciência e Esporte Olímpico, do 
MCT; Correr, saltar, lançar: a trajetória do atletis-
mo, apresentada pelo Esporte Clube Pinheiros 
(SP); e Memória Olímpica pelo olhar Naif, da 
Fundação Lucien Finkelstein (RJ). A mostra na 
PUCRS será exibida em 2014.

Alternativas 
em tintas 
ecológicas e 
sustentáveis
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Cinco estrelas para 
14 cursos da Universidade

NA AVALIAÇÃO de cursos superiores, realizada pelo 
Guia do Estudante da Editora Abril, a PUCRS ficou com 14 
cursos com cinco estrelas e 21 com quatro. A lista constará 
da publicação GE Profissões Vestibular 2014, que circulará 
nas bancas a partir do dia 11/10. Confira nos quadros ao lado 
os destacados com cinco estrelas.

Ciência da Computação
Ciências Aeronáuticas
Ciências Econômicas
Ciências Sociais
Direito
Educação Física
Engenharia da Computação

História
Medicina
Nutrição
Pedagogia
Psicologia
Serviço Social
Sistemas de Informação

Projeto Conexões recebe 
professor de Coimbra

NO DIA 6/9, às 9h30min, no auditório 
do prédio 9, o professor Carlos Reis, da 
Universidade de Coimbra, fala sobre Para 
uma política de língua articulada: agen-
tes, instrumentos e cenários. A palestra faz 
parte do Projeto Conexões, da Pró-Reitoria 
Acadêmica (Proacad), que proporciona a 
discussão de um tema atual de interesse dos 
docentes da PUCRS, oriundo de diferentes 
áreas do conhecimento, relevante para o 
debate da ciência e da educação, na contemporaneidade. Informações: 3320-3505.

FOTO: GILSON OLIVEIRA/ARQUIVO PUCRS



A PUCRS parti-
cipa da feira virtual 
Orienta, plataforma 
do portal Universia 
que auxilia estu-
dantes na escolha 
do curso de gradua-
ção e instituições 
de ensino. O estan-
de está disponível 
24 horas por dia 
até 11/12 e pode ser 
acessado pelo link 
j.mp/15fXaWP de computadores, tablets ou smatphones. O site reúne informa-
ções sobre a Universidade, seus cursos, imagens e vídeos hospedados no canal 
www.youtube.com/pucrsonline.
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Feira virtual Orienta

Colóquio Brasil-Portugal

Últimos dias para 
inscrição de trabalhos

Colorindo com 
responsabilidade ambiental

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

A SOCIEDADE é dependente 
de recursos fósseis não somente 
para a produção da energia, mas 
também para grande parte da 
atividade industrial. As tintas ar-
tificiais, por exemplo, derivam do 
petróleo (forma de energia não 

renovável). O mercado oferece 
alternativas sustentáveis, como as 
tintas recicladas e as tintas ecológi-
cas. As primeiras evitam o desper-
dício de recursos escassos, pois são 
fabricadas com sobras, produtos 
vencidos ou sem especificações. 

Além disso, mitigam a poluição no 
descarte e podem custar 60% me-
nos que as tradicionais. As tintas 
ecológicas, de origem mineral ou 
vegetal, são ainda mais vantajosas, 
pois não agridem a natureza, não 
emitem substâncias tóxicas que 

comprometem a qualidade do ar 
e, por serem produzidas à base de 
água, não têm cheiro forte. Gran-
des marcas estão agregando qua-
lidade e responsa-
bilidade em seus 
produtos.

Fonte:  
Projeto USE

FOTO: ILKER/STOCK.XCHNG

O assistente 
social na saúde
A FACULDADE de Serviço Social dá segui-
mento à série de workshops no dia 10/9, com 
o tema O trabalho e formação do assistente so-
cial na saúde. Comandam o debate as professo-
ras Thaisa Teixeira Closs e Esalba Carvalho Silvei-
ra. O encontro ocorre das 17h30min às 19h, na 
arena do prédio 15, sala 102. A atividade é aber-
ta a alunos, diplomados e profissionais da área, 
com entrada franca e vagas limitadas. Informa-
ções: 3320-3546 ou servico-social@pucrs.br.

Seminário reúne 
bolsistas do Pibid
NOS DIAS 13 e 14/9, ocorre o 4º Se-
minário Integrador do Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(Pibid), que deve reunir os 227 bolsistas 
da PUCRS. A programação conta com 
palestras, apresentação de projetos 
interdisciplinares, plenária e momento 
AUE, nos prédios 32 e 40. A palestra de 
abertura será com o secretário estadual 
da Educação, José Clóvis de Azevedo.

O PROGRAMA 
de Pós-Graduação em 
História promove o Coló-
quio Internacional Brasil-
-Portugal: ideias e diálo-
gos entre dois mundos, 
nos dias 11 e 12/9, às 
14h, na sala 307 do pré-
dio 3. Participam profes-
sores de universidades 
de São Paulo e Portugal, além da PUCRS. Inscri-
ções gratuitas e no local. Informações: 3320-3534.

A PUC R S 
recebe nos dias 
9, 10 e 11/12 
a Conferência 
Internacional sobre Informática na Educação, or-
ganizada pela Faculdade de Informática (Facin), 
pelo Programa de Pós-Graduação em Informática 
na Educação da UFRGS e pelo Departamento de 
Ciências da Computação da Universidade do Chi-
le. Entre os temas em debate estão Engenharia 
de Software, Educação, Interação Humano-Com-
putador, Psicologia Educacional, Design Gráfico e 
Telecomunicações. Os palestrantes serão Alberto 
Cañas, do Institute for Human & Machine Cogni-
tion; Albert Rizzo, do Institute for Creative Tech-
nologies/University of Southern California; e Lotfi 
Merabet, do Laboratory for Visual Neuroplasticity/
Harvard Medical School, todos dos EUA, além de 
Jaime Sánchez, do Centro de Computação e Co-
municação para a Construção do Conhecimento, 
da Universidade do Chile. Interessados em apre-
sentar trabalhos devem se inscrever até 9/9 pelo 
http://www.tise.cl/2013.
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OS PROFESSORES da Faculdade de Educa-
ção CLAUS STOBAUS e JUAN MOSQUERA 
participaram de dois eventos internacionais rea-
lizados na Universidade do Algarve, em Portugal. 
Na 34ª Conferência Mundial da Star, com o tema 
Ansiedade e estresse, Stobaus foi convidado a re-
presentar o Brasil nessa entidade internacional. 
No 2º Congresso Ibero-Americano de Psicologia 
da Saúde e no 3º Congresso Luso-Brasileiro de Psi-
cologia da Saúde, Mosquera recebeu homenagem 
pelo mérito e colaboração na Universidade do Al-
garve quanto ao domínio da psicologia da saúde. 
Os docentes também visitaram as Universidades 
Autônoma de Madri e de Barcelona, na Espanha.

O PROFESSOR AVELI-
NO ZORZO, da Faculdade de 
Informática, assumiu o cargo 
de diretor de Articulação com 
Empresas da Sociedade Brasi-
leira de Computação (SBC). A 
SBC é a principal entidade da 
área de computação no Brasil 
e possui mais de 4 mil associa-
dos. O objetivo da diretoria é 
aproximar as empresas da SBC. 
Zorzo foi eleito, em conjunto 
com a atual diretoria, para a 
gestão no biênio 2013-2015.

NO DIA 30/8 o Parque Científico e Tecnológico (Tec-
nopuc) completou dez anos. A data foi comemorada 
com a inauguração oficial do Tecnopuc Viamão, espaço 
de 15 hectares que será foco de expansão do Parque 
nos próximos anos. Estiveram presentes ao evento o 
Reitor JOAQUIM CLOTET, o diretor do Tecnopuc, 
ROBERTO MOSCHETTA, e demais gestores da 
Universidade; o prefeito de Viamão, Valdir Bonatto; e 
o secretário da Ciência, Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico do Estado, Cléber Prodanov. Nesta década, 
foram gerados seis mil novos empregos e 118 empre-
sas instaladas.
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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.

ESTUDAR EM meio a tantas 
exigências da família, dos amigos e 
do mercado de trabalho não é uma 
tarefa das mais fáceis. O primeiro 
passo é estar “por inteiro” em cada 
momento, seja estudando, em casa 
ou na empresa. O segredo reside no 
equilíbrio e na administração do 
tempo. Muitas vezes, estudantes 
e profissionais acabam deixando o 
lazer e os momentos com a família 
em segundo plano. Se a pessoa é 
organizada para dar conta de seus 
compromissos profissionais e sabe 
cumprir uma agenda, o próximo 
passo é começar a incluir também 
pais, filhos e amigos e as suas prio-
ridades pessoais nessa agenda. 

O  G R U -
PO de pes-
quisa Proces-
so Penal Con-
temporâneo: 
Fundamen-
tos, Perspec-
tivas e Proble-
mas Atuais, 
do Programa 
de Pós-Gradua ção em Ciências Criminais, da Faculdade de Direito, intensifica o deba-
te acadêmico com pesquisadores de outras instituições. Com o uso de tecnologias da 
comunicação, são realizadas reuniões por videoconferência. No primeiro semestre, 
pesquisadores e estudantes tiveram importantes diálogos com Geraldo Prado (UFRJ), 
Leonardo Marinho (UFMG e PUC-MG) e Jânia Saldanha (UFSM). Com o sucesso da 
metodologia, o grupo, liderado pelo professor NEREU GIACOMOLLI, programa 
reuniões com pesquisadores e professores de universidades estrangeiras.

Conciliar os estudos com a 
vida profissional e pessoal

Fonte:
Fernando Elias José, 
psicólogo e mestre em 
Psicologia pela PUCRS

A frequência do estudo 
deve ser feita a partir de um 
planejamento que deverá ser 
realizado com metas reais e ba-
seado na realidade. Se a pessoa 
se organizar em estudar uma 
hora por dia, por exemplo, 
deverá fazer isso todos os dias, 
pois dessa maneira educará 
seu cérebro para essa rotina. 

OUTRAS ORIENTAÇÕES
4 Procurar olhar para a pró-

pria vida de uma forma in-
tegral. Somente assim é pos-
sível determinar e reservar o 
tempo necessário para cada 
atividade.

4 Aprender a prio-
rizar. A adminis-
tração do tempo é 
uma arte que me-
rece muita aten-
ção de cada um. 

4 Definir claramente seus objetivos, tanto os pessoais como os 
profissionais.

4 Depois de definidos os objetivos, estabelecer de que forma eles 
poderão ser atingidos, ou seja, traçar o seu plano de ação.

4 Reservar espaço para descanso e lazer, que não fazem bem 
apenas à vida pessoal, mas têm consequências diretas sobre 
todos os demais aspectos.

4 Fazer uma análise crítica da forma 
como vê as coisas. Muitas vezes, cer-
tos problemas são frutos da maneira 
como se percebem os fatos e não de 
situações reais.

FOTO: BRUNO TODESCHINI
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Onde exista uma árvore para plantar, 
planta-a tu. Onde haja um erro a corrigir, 
corrige-o tu. Onde se ache um esforço do 
qual todos se esquivaram, aceita-o tu.

(Gabriela Mistral, Prêmio  
Nobel de Literatura em 1945)

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

DIA 4 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Apresentação da Calote 
Samba Rock, banda vencedora do Concurso Palco 
PUCRS 2013. Horário: 13h. Local: saguão do pré-
dio 9. Promoção: Instituto de Cultura.
4Palestra Ciência sem Fronteiras – Edital 
Austrália. Horário: 17h30min. Local: sala 102 
do prédio 15. Informações: 3320-3505. Promo-
ção: Programa de Mobilidade Acadêmica da Pró-
-Reitoria Acadêmica (Proacad).
4Festa da Escrita Criativa. Até 6/9. Horário: 
das 18h às 19h. Local: sala 305 do prédio 8. A pro-
gramação conta com leituras e sorteios de livros. 
Informações: http://festivapuc.wix.com/festiva. 
Promoção: Faculdade de Letras. 
4Programa para combater a obesidade. 
Pré-requisitos: ter entre 18 e 59 anos, excesso de 
peso, aumento da circunferência do abdômen, 
pressão alta, alteração da glicose, do coleste-
rol e de triglicerídeos ou diabetes. Informações:  
3320-3561. Promoção: Laboratório de Interven-
ções Cognitivas, da Faculdade de Psicologia, em 
pareceria com a Faculdade de Enfermagem, Nu-
trição e Fisioterapia.
4Piquete Querência Pastoral. De 2/9 a 4/10. 
O espaço é voltado para acadêmicos e colabora-
dores realizarem encontros de confraternização. 
Informações e inscrições: www.pucrs.br/pastoral, 
na secretaria do Centro de Pastoral (prédio 17, sala 
101) ou no fone 3320-3576. 
4Vestibular Simulado. Inscrições abertas e 
gratuitas em www.pucrs.br/feiradasprofissoes. 
A prova será em 26/9, durante a Feira das Pro-
fissões. Os participantes terão desconto de 50% 
na inscrição para o Vestibular de Verão 2014 da 
Universidade. Promoção: Proex. 
4Curso de extensão Gestão de conteúdo em 
redes sociais. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 5/9. Horário: quintas-feiras, das 19h30min 
às 22h45min. Promoção: Faculdade de Comuni-
cação Social.  
4Curso de extensão Atualizações em orien-
tação profissional e reorientação de carrei-
ra. Último dia de inscrições. Início das aulas: 5/9. 
Horário: quintas e sextas-feiras, das 8h30min às 
12h. Promoção: Faculdade de Psicologia.  

4Seminário Internacional: Educa-
ção, Juventudes e Comunicação. 
De 12 a 14/9. O evento marca os 50 
anos de atividades do Jornal Mundo 
Jovem. Programação e inscrições: 
www.mundojovem.com.br. Outras 
informações: marcia.cavalcante@
pucrs.br.
47º Torneio Empreendedor. 
Inscrições até 20/9 para alunos de 
gradua ção e pós-graduação no www.
pucrs.br/nucleoempreendedor. Os 
três primeiros colocados receberão 
bolsas de estudos no valor de R$ 15 
mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil. Os dez pri-
meiros serão pré-incubados na Raiar. 
Promoção: Núcleo Empreendedor da 
Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia, Rede Inova-
pucrs e Fundação Irmão José Otão.
4Feira das Profissões. Data: 26 e 
27/9. Oportunidade de conhecer os 
cursos de graduação da Universidade 
e as áreas de atuação das profissões. 
Horário: 9h às 22h. Local: Centro 
de Eventos, prédio 41. Informações: 
3353-4430 ou futuroscalouros@ 
pucrs.br. Promoção: Programa Futu-
ros Calouros, da Proex.

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

DIA 5 4 QUINTA-FEIRA
4Fronteiras e Integração: olhares do cinema. 
Exibição do longa-metragem Mixtura de vida (Ar-
gentina, 2002). Participação dos professores Maria 
Izabel Mallmann e Ademir Baptista Chiappetti. 
Horário: 19h às 22h. Local: auditório do prédio 
5. Inscrições gratuitas e no local. Informações:  
3320-3555 ou filosofia@pucrs.br. Promoção: De-
partamento de Ciências Sociais da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas.
4Palestra A importância da boa gestão: como 
atingir o nível 4 de maturidade. Ministrante: 
engenheiro Darci Prado. Horário: 19h30. Local: au-
ditório do prédio 32. A inscrição é 1 kg de alimento 
não perecível. Informações: 3320-3558. Promoção: 
PUCRS com a Associação dos Usuários de Infor-
mática e Telecomunicações do RS e o Grupo de 
Usuários de Gestão de Projetos.

4Programa + Saber. Tema: O diário de pesqui-
sa na articulação da Universidade com a escola. 
Horário: das 18h às 19h30min. Local: auditório do 
9º andar do prédio 50. Inscrições e informações: 
logos@pucrs.br. Promoção: Proacad.

DIA 7 4 SÁBADO
4Independência do Brasil – Feriado Nacional.

DIA 10 4 TERÇA-FEIRA
4Encontros na Arena. Ministrante: Prof. Mau-
rivan Ramos, coord. do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na PUCRS. 
Tema: Novas diretrizes curriculares da Educação Básica e suas implicações na formação de 
professores. Horário: 16h. Local: Arena do prédio 15. Os encontros são dirigidos aos docen-
tes da Universidade, em especial aos de licenciaturas. Inscrições: logos@pucrs.br. Promoção: 
Coordenadoria de Ensino e Desenvolvimento Acadêmico da Proacad.
410º Seminário de Gerenciamento de Projetos. Tema: Gestão de projetos em um mun-
do conectado, colaborativo e ágil. Data: de 10 a 13/9. Local: Centro de Eventos, prédio 41. 
Programação, informações e inscrições: http://seminario.pmirs.org.br. Promoção: PUCRS 
e Project Management Institute Rio Grande do Sul.
4Special Class Marketing na Era Digital. Ministrante: Martha Gabriel, autora do best 
seller Marketing na era digital. Horário: 19h. Local: auditório do prédio 50. Inscrições:  
hsmeducacao@pucrs.br, informando seu nome, nome da empresa e telefone. Informações: 
3353-6222. Promoção: HSM-PUCRS. 
4Curso de extensão Direito Bancário – Teoria e Prática. Último dia de inscrições. Iní-
cio das aulas: 11/9. Horário: quartas-feiras, das 19h às 22h15min. Promoção: Faculdade de 
Direito.  
4Curso de extensão Cuidados e Manejo de Animais de Experimentação. Último dia 
de inscrições pelo www.fijo.com.br. Aulas: de 12 a 14/9. Informações: 3205-3107. Promoção: 
Faculdade de Biociências.
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