
Grupo de Oncologia 
chega ao Tecnopuc

O LATIN American Cooperative Oncology Group (La-
cog) é um dos novos empreendimentos instalados no 
Portal Tecnopuc. Criado em 2008 e coordenado pelo 
oncologista Carlos Barrios, professor da Faculdade de 
Medicina, é o primeiro grupo de cooperação multina-
cional na América Latina dedicado, exclusivamente, à 
investigação oncológica. Sem fins lucrativos, coordena 
atividades de mais de 70 investigadores clínicos em 12 
países, especializados no tratamento do câncer e foca-
dos no desenvolvimento de novas drogas e alternativas 
de tratamento para a doença. Também promove cursos 
de educação em pesquisa clínica e a Conferência Anual 
Latino-Americana de Oncologia.

PUCRS terá novo 
Chanceler

DOM JAIME Spengler será 
o novo arcebispo da Arquidio-
cese de Porto Alegre e Chan-
celer da Universidade. A posse 
está marcada para o dia 15/11. 
Nomeado pelo Papa Francisco, 
o anúncio foi feito em 18/9 pelo 
atual arcebispo, dom Dadeus Grings, que havia apresenta-
do renúncia em 2011, ao completar 75 anos. Dom Jaime 
tem 53 anos, é membro da Ordem dos Frades Menores 
e, desde 2010, atuava como bispo auxiliar da Capital. O 
religioso franciscano é referência da Pastoral da Educação 
no Regional Sul 3 da CNBB.

Telefone para 
emergência
A PUCRS coloca à disposição de sua co-
munidade universitária um número de tele-
fone específico para ligações de emergência 
visando ampliar as medidas de segurança: 
3320-3600. As ligações são atendidas pelo 
Setor de Vigilância sendo, portanto, indis-
pensável a identificação de quem efetua a 
chamada, informando localização e motivo 
da emergência.

Saiba mais 
sobre doação 
de órgãos
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Pós-Graduação realiza autoavaliação
ATÉ O dia 16/11, a Proacad realiza a Au-
toavaliação dos Programas de Pós-Gradua-
ção. Podem participar professores e alunos 
vinculados aos programas da Universidade. 
O processo é uma ferramenta para o estudo 
e acompanhamento pedagógico no ensino 

de mestrado e doutorado. O instrumento 
avalia o nível de satisfação dos professo-
res e alunos em relação aos itens organi-
zação, disciplinas, pesquisa, orientação/
discentes, satisfação geral e instrumento. 
Os professores têm acesso ao Sistema de 

Avaliação Institucional (www.pucrs.br/ 
autoavaliacao) e os alunos à página de in-
formações acadêmico-financeiras (www3.
pucrs.br/portal/page/portal/pucrs/Capa/
Centrais/centralALUNOS). Os resultados 
devem ser divulgados a partir de 1º/12.

Orquestra e Coral  
apresentam Otello

O INSTITUTO de Cultura promove um grande 
espetáculo nos dias 28 e 29/9, às 16h, no Salão de 
Atos. O Coral e a Orquestra Filarmônica da PUCRS 
apresentam a Ópera Otello, obra de Giuseppe Verdi, 
baseada no romance de William Shakespeare. A re-
gência é do maestro espanhol Roberto Tubaro. Entre 
os solistas há cantores da Espanha e da Argentina. 
Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro 
Bourbon Country. Alunos, professores e técnicos 
administrativos da PUCRS e do Hospital São Lucas 
têm 10% de desconto. Informações: 3320-3582.
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EMERGÊNCIA
3320-3600

Feira atrai vestibulandos
FOTO: BRUNO TODESCHINI/ARQUIVO PUCRSNOS DIAS 26 e 27/9, o Centro de 

Eventos, no prédio 41, será palco da Feira 
das Profissões, evento que traz estudantes 
para conhecerem os cursos de graduação 
da Universidade. Nos estandes, professo-
res e alunos mostrarão a teoria e a prática 
das profissões. Em 26/9, às 19h, na sala 202 
do prédio 40, ocorre o painel Sem pressão, 
mas também sem solidão: como propor-
cionar um ambiente saudável ao vestibu-
lando. Docentes da PUCRS participam da atividade dirigida aos pais e familiares de 
vestibulandos. As inscrições são gratuitas pelo site www.pucrs.br/feiradasprofissoes. 
No mesmo dia será realizado um Vestibular Simulado. As inscrições estão encer-
radas. A promoção é do Programa Futuros Calouros da Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Proex). Entrada franca. Informações: 3353-4430, na sala 
109 do prédio 1, pelo site citado ou e-mail futuroscalouros@pucrs.br.
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DE 7 a 11/10 a PUCRS promove o workshop Spontaneous City Interna-
cional (SPcitI), iniciativa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) 
com a SPcitI, de Amsterdam (Holanda). A SPcitI trabalha com o objetivo 
de fortalecer a relação entre os cidadãos e sua cidade. Nesta edição será 
analisado o caso da Avenida Tronco, em Porto Alegre, e os impactos com 
as obras para a Copa do Mundo de 2014. Serão 30 participantes (dez alu-
nos da FAU, dez técnicos da Prefeitura e dez membros da comunidade) 
debatendo o futuro da área, de modo a oferecer projetos, estratégias e 
soluções urbanas, sociais e econômicas. Informações: 3320-3564.
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Workshop sobre 
Avenida Tronco

Direito dos animais em debate

Cuidados contra incêndios 
na rede elétrica

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

AÇÕES CORRIQUEIRAS que pas-
sam despercebidas no dia a dia podem tra-
zer sérios problemas. Acidentes domésticos 
normalmente acontecem devido a descasos 
com a segurança, e o principal risco são os 
incêndios. Deve-se utilizar benjamins (Ts) so-
mente em último caso e em equipamentos 

de baixa potência (como carregadores de ce-
lulares e outros aparelhos eletrônicos). Não 
ligar equipamentos energizados próximos à 
umidade, pois existe o risco da formação de 
curto-circuito. Ao perceber o desarmamento 
de disjuntores, a queima de equipamentos, o 
aquecimento de fios, ou o não funcionamen-

to correto dos mesmos, é preciso chamar um 
técnico para uma avaliação. Mesmo que não 
haja constatação de problemas aparentes, a 
cada dez anos, é aconselhável a realização de 
uma revisão do sistema elé-
trico, executada sempre por 
um profissional de confiança.

Fonte:  
Projeto USE
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Retiro para Universitários
O RETIRO para Universitários recebe inscrições até 
26/9 pelo http://j.mp/retiropastoral. Com o tema Há que 
se cuidar da vida. Há que se cuidar do mundo, o encontro 
é voltado para alunos da PUCRS e é realizado no balneá-
rio Jardim do Éden, de 4 a 6/10. A atividade proporciona 
aprofundamento, partilha e vivência da espiritualidade. 
A realização é do Centro de Pastoral e Solidariedade. In-
formações: 3320-3576, pastoral@pucrs.br ou prédio 17, 
sala 101, de segunda a quinta-feira, das 8h às 21h.

Nevil Shute é tema  
do Cafezinho Literário
A FACULDADE de Letras promove mais uma edi-
ção do Cafezinho Literário, evento em que professores e 
pesquisadores da Universidade apresentam autores que 
influenciaram sua vida e trajetória acadêmica. No dia 
26/9, o assessor da Reitoria Paulo Roberto Franco fala 
sobre o livro On the beach, de Nevil Shute. O encontro 
ocorre das 13h às 13h30, no auditório Ir. Elvo Clemente, 
sala 305 do prédio 8.

A FACULDADE de Direito (Fa-
dir) promove o 2º Congresso Brasi-
leiro de Bioética e Direito dos Ani-
mais e o 3º Ciclo de Palestras de 
Direito dos Animais nos dias 3, 4 e 
5/10, no auditório do prédio 11. En-
tre os temas a serem debatidos estão 

O animal não humano 
e a Constituição 

de 1988 e Dignidade para além da 
vida humana. A programação conta 
com apresentação de trabalhos inde-
pendentes e cine-debate com o filme 
Sharkwater, de Rob Stewart. Inscri-
ções e informações: www.
pucrs.br/eventos/ 
direitodosani-
mais.

14º Salão de 
Iniciação Científica
A PRÓ-REITORIA de 
Pesquisa, Inovação e De-
senvolvimento realiza o 14º 
Salão de Iniciação Científica 
(SIC) de 7 a 11/10. A palestra 
de abertura aborda o tema 
Integridade em Pesquisa: 
uma preocupação para alu-
nos de Iniciação Científica? 
em 7/10, às 14h, no teatro do prédio 40. O evento re-
presenta um espaço de socialização de atividades de 
pesquisa, proporciona o intercâmbio de conhecimento e 
resultados dos projetos desenvolvidos por alunos de IC. 
Todas as apresentações ocorrem no prédio 40. Informa-
ções: www.pucrs.br/salao.
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AS ALUNAS MARINA 
GEHRING e MARCIA GON-
ÇALVES, respectivamente do 
Programa de Pós-Graduação 
em Biologia Celular e Molecular 
e do Mestrado Profissional em 
Biotecnologia Farmacêutica, re-
ceberam menção honrosa no 4º 
Encontro do Clube Brasileiro de 
Purinas. Foram homenageadas 
por seus trabalhos sobre farma-
cologia do câncer desenvolvidos 
no Laboratório de Farmacologia 
Aplicada e Instituto de Toxicolo-
gia e Farmacologia.

O PROFESSOR ANDRÉ PALMINI, che-
fe do Serviço de Neurologia do Hospital São 
Lucas, é um dos palestrantes do 21º Congresso 
Mundial de Neurologia, organizado pela World 
Federation of Neurology, em Viena (Áustria) até 
26/9. Ele fala sobre o impacto de programas de 
apoio governamental para cirurgia da epilepsia, 
e apresenta o modelo de funcionamento e os 
resultados obtidos pelo Programa de Cirurgia 
da Epilepsia do HSL. As crises epilépticas que 
não são controladas com medicamentos aco-
metem por volta de 1/3 dos pacientes. A possi-
bilidade de cirurgia da epilepsia traz esperança 
de redução do sofrimento representado por 
essas crises.

NA ENTREGA do Prêmio Mérito em Administra-
ção 2013, concedido pelo Conselho Regional de Admi-
nistração (CRA-RS), o Destaque do Setor de Ensino foi 
o professor MARCELO PERIN, em reconhecimento 
ao seu trabalho de pesquisa na Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs). Perin agradeceu 
pelo reconhecimento a uma área tão específica e pou-
co valorizada pela sociedade e à PUCRS, onde leciona 
na Faculdade de Administração, Contabilidade e Eco-
nomia. O Reitor JOAQUIM CLOTET e o Pró-Reitor 
de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, JORGE 
AUDY, prestigiaram o evento (foto).
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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.

O SÃO Lucas é um dos sete hos-
pitais no Estado a contar com a 
Organização de Procura de Órgãos 
(OPO), gerenciada pela Central de 
Transplantes e Sistema Nacional de 
Transplantes e voltada a auxiliar na 
captação de doadores. A principal 
atribuição é organizar a logística da 
procura de doadores nos hospitais da 
sua área de atuação. No caso do HSL, 
são 29 instituições, de Porto Alegre, 
Região Metropolitana e Litoral Norte. 

A implantação da OPO no HSL 
deu-se por meio de acordo com a 
Secretaria Estadual da Saúde (SES) e 
Central de Transplantes devido à ne-
cessidade de aperfeiçoar o sistema e 
qualificar a logística do processo de 
doação, bem como potencializar as 
notificações de morte encefálica. A 
Organização é de caráter permanen-

O SERVIÇO de 
Reumatologia do 
Hospital São Lucas 
realizou seu tra-
dicional Encontro 
dos Médicos Ex-
-Residentes e Cur-
so de Reciclagem. 
Prestigiado por ex-
-alunos, o evento 
mostrou o que há 
de novo na especia-
lidade, em alto padrão de conhecimento científico. Uma das novidades foi o anúncio da 
aquisição de um protótipo Phantom, que permitirá o treinamento de residentes na rea-
lização de infiltrações guiadas por ultrassonografia, o que favorece paciente e médico.

Incentivo à doação de órgãos
te, mas seus resultados recebem 
avaliação periódica da SES. Em 
março de 2013, o governo reno-
vou o contrato com o Hospital. 

A equipe da OPO aborda os 
familiares do paciente e acompa-
nha o processo até a liberação do 
corpo, além de treinar profissio-
nais das instituições para identi-
ficar doadores. O grupo também 
se envolve com campanhas de 
conscientização. A próxima será 
lançada pelo Ministério da Saúde 
em setembro, lembrando o Dia 
Nacional da Doação de Órgãos e 
Tecidos, em 27/9.

No primeiro semestre, a OPO 
do HSL registrou 35% a mais 
no número de notificações por 
morte encefálica e de 60% nos 
doadores de múltiplos órgãos, 

em comparação com igual 
período de 2012. O órgão 
é coordenado pelo nefro-
logista Leonardo Kroth e 
conta com dois enfermei-
ros (Dagoberto Rocha e 
Simone Lysakowski) e um 
auxiliar administrativo (Thiago Vidal). 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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EVENTO NO DIA 26/9
2º Encontro do Dia Nacional da Doa-
ção de Órgãos do Hospital São Lucas 
(HSL). Público-alvo: público em geral. 
Temas: manutenção do potencial 
doador, luto, entrevista familiar, doa-
ção e transplante no centro cirúrgi-
co. Horário: das 14h às 17h30min. 
Local: Anfiteatro Ir. José Otão, 2º 
andar do HSL. Inscrições gratuitas no 
3320-3261. Vagas limitadas.

INFORMAÇÕES
Local: sala 748, 7º an-
dar do HSL
Atendimento: de se-
gunda a quinta-feira, 
das 8h às 18h, e sexta, 
das 8h às 17h
Fone: 3320-3261
E-mail: opo2@pucrs.br
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Quanto mais forte é um 
caráter, menos está  
sujeito à inconstância.

Stendhal (Henri-Marie Beyle)

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

DIA 25 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Apresentação da Banda 
Aukera, finalista do Concurso Palco PUCRS. Ho-
rário: 13h. Local: saguão do prédio 9. Promoção: 
Instituto de Cultura.
47ª Primavera dos Museus. Data: até 29/9. 
Tema: Museus, memória e cultura afro-brasi-
leira. Exposições, mostra de objetos e histórias 
sobre a cultura africana. Horário: de terças a 
sextas-feiras, das 9h às 17h e aos sábados, do-
mingos e feriados das 10h às 18h. Local: prédio 
40. Informações: 3320-3521 ou www.pucrs.br/
mct. Promoção: Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram) e Museu de Ciências e Tecnologia da 
PUCRS (MCT). 

4Talk show Doação de órgãos: você pode 
fazer a diferença. Ministrantes: médico Moacir 
Traesel, do Núcleo de Procura de Órgãos; psicólo-
ga e diretora de Assuntos Comunitários, Jacque-
line Moreira, e os enfermeiros Dagoberto Rocha, 
Michelle Carvalho e Simone Lysakowski. Temas: 
Busca de doadores, fila de espera e transplante. 
Horário: das 8h às 11h30min. Local: auditório 
térreo do prédio 50. Informações: 3353-4712. 
Promoção: Hospital São Lucas (HSL) e Programa 
Vida com Qualidade, da Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitários (Proex).

4Descobrindo Carreiras. Tema: Estágio: uma 
estratégia para a sua carreira. Ministrante: Cris-
tiane Nascimento, coordenadora da Central de 
Estágios da Fijo. Horário: 18h15min. Local: audi-
tório do 9º andar, prédio 50. Inscrições gratuitas: 
eventos@carreiraspucrs.com.br. Informações: 
3205-3141. Promoção: Escritório de Carreiras.
4Ingresso Extravestibular. Início das inscri-
ções para transferência, reopção, reopção dentro 
do mesmo curso, ingresso mediante diploma de 
curso superior e complementação. Informações: 
www.pucrs.br/cra.

DIA 26 4 QUINTA-FEIRA
4Seminário Análises Clínicas. Horário: das 
8h15min às 18h. Local: sala 103C, prédio 12. As 
atividades integram a 2ª Semana do Farmacêuti-
co. Programação, informações e inscrições: www.
crfrs.org.br. Promoção: Conselho Regional de 
Farmácia do RS.

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

DIA 27 4 SEXTA-FEIRA
42º Encontro de Nutrição Materno Infantil. Serão abor-
dados temas como os desafios da suplementação nutricional em 
pediatria, nutrição em neonatologia e amamentação. Horário: 
das 8h às 17h20min. Local: anfiteatro Irmão José Otão, 2º an-
dar do HSL. Informações e inscrições: 3320-3032 e hsl-snd@
pucrs.br. Promoção: HSL.
4Moodle para Professores (modalidade a distância). 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 7/10. Promoção: 
Coordenadoria de Educação a Distância.  

DIA 28 4 SÁBADO
432º Concurso de Oratória em Língua Japonesa. Etapa 
regional. Na ocasião serão selecionados estudantes de língua 
japonesa para participarem da etapa nacional do concurso, em 
Londrina. Horário: a partir das 14h. Local: auditório do prédio 
9. Informações: www.pucrs.br/eventos/concursodeoratoria. 
Promoção: Instituto de Cultura e Fundação Japão.

DIA 29 4 DOMINGO
4Students to Business (S2B). Último dia de inscrições. Pro-
grama gratuito de capacitação em nível júnior em tecnologias 
Microsoft nas áreas de Banco de Dados, Desenvolvimento de 
Sistemas, Infraestrutura de Redes e Teste de Software. Para 
participar, é necessário estar regularmente matriculado em 
curso de nível médio, técnico ou superior e ter conhecimentos 
básicos em uma das áreas de capacitação. Inscrições e infor-
mações: www.centrodeinovacao.org.br/s2b. Promoção: Centro 
de Inovação Microsoft-PUCRS.

DIA 30 4 SEGUNDA-FEIRA
43º FAS – Fórum ADCE para Sustentabilidade. Último dia 
de inscrições. Data: 8 e 9/10.  Tema: O mundo que sonhamos. 
Inscrições, programação e informações: www.fas-adce.com.br. 
Promoção: Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do 
Rio Grande do Sul (ADCE), Grupo de Empreendedores Evan-
gélico-Luteranos de POA, com apoio do Centro de Pastoral e 
do Programa Diplomados PUCRS. 
4Simpósio Nacional Bíblia: Texto, Pré-Texto e Con-Tex-
to. De 30/9 a 2/10. Ministrantes da PUCRS e da PUC Campi-
nas, São Paulo. Horário: das 19h30min às 22h30min. Local: au-
ditório do prédio 7. Inscrições e informações: 3320-3727 e www.pucrs.br/fateo. Promoção: Fateo.
4Palestra Traduções da Bíblia: desafios e questionamentos. Data: 30/9. Ministrantes: 
professores Irineu Rabuske e Cássio Dias da Silva, da Faculdade de Teologia (Fateo). Local: au-
ditório do prédio 9. Inscrições gratuitas e no local. Informações: 3320-3518. Promoção: Depar-
tamento de Cultura Religiosa da Fateo.
49º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Último dia de inscrições. Redações, artigos 
científicos e projetos pedagógicos escolares devem abordar igualdade entre mulheres e homens. 
Informações e inscrições: www.igualdadedegenero.cnpq.br.
4Sessão de autógrafos do livro Vastidões da Pampa Inteira. Autor: Luiz Miranda. Ho-
rário: 19h. Local: Loja Saraiva, do Shopping Praia de Belas. Promoção: Edipucrs.
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 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

44º Seminário de Direito 
e Literatura: Reflexões Jurí-
dicas sobre a Arte e a Ciên-
cia. Data: 3/10. Horário: das 
9h às 22h. Local: auditório do 
prédio 9. Inscrições gratuitas 
na secretaria da Fadir. Infor-
mações: 3320-3634. Progra-
mação: www.pucrs.br/direito. 
Promoção: Fadir.
4Educação, Ensino e Pes-
quisa em História Medieval. 
Data: 3 e 4/10. Horário: das 
8h30min às 21h30min. Local: 
auditório do prédio 5. Ativida-
de parte do 6º Ciclo de Con-
ferências Internacionais, 19ª 
Jornada de Estudos do Oriente 
Antigo e 3ª Jornada de Estu-
dos Medievais. Inscrições gra-
tuitas e no local. Informações:  
3320-3534. Promoção: Depar-
tamento e Programa de Pos-
-Graduação em Historia da Fa-
culdade de Filosofia e Ciências 
Humanas.
4Workshop Serviço Social 
em Debate. Data: 9/10. Tema: 
Qual segurança pública? Refle-
xões sobre a criminalização da 
questão social e prática profis-
sional. Ministrantes: professo-
res Maria Palma Wolff e Giova-
ne Antônio Scherer, da Facul-
dade de Serviço Social (FSS). 
Horário: das 17h às 18h30min. 
Local: sala 102 do prédio 15. 
Inscrições gratuitas e no local. 
Informações: servico-social@
pucrs.br ou 3320-3546. Pro-
moção: FSS.


