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Alunos e funcionários 
avaliam Universidade

DIA 7/10, começa a Avaliação da Infraestrutura, 
Comunicação, Serviços e Atendimento/Atenção e 
Oportunidades para o Corpo Discente, Docente e 
Técnico Administrativo. Funcionários e alunos de 
graduação, mestrado e doutorado podem respon-
der até 20/12. Integrante do Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), o processo 
identifica a satisfação do público com espaços físi-
cos e recursos, e educação continuada, entre outros. 
O acesso ao instrumento se dá pelo www.pucrs.br/
autoavaliacao ou pela Central de Alunos.

O 6º Ciclo de Conferências Internacionais, 19ª Jornada de Estudos do Oriente Antigo 
e 3ª Jornada de Estudos Medievais ocorrem dias 3 e 4/10 e abordam o tema Educação, 
ensino e pesquisa em História Antiga e Medieval. Promoção: Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas/Programa de Pós-Graduação em História. As inscrições, gratuitas, 
podem ser feitas no local dos eventos, auditório do prédio 5. Informações: 3320-3555.

Encontros tratam de  
História Antiga e Medieval

Novo ambulatório 
avalia transtornos 
de aprendizagem
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A PARTIR de 2014, a Faculdade de Física oferece o novo Bacharelado em Física, 
linha de formação Geofísica. São 60 vagas anuais. Essa área do conhecimento multi-
disciplinar estuda a Terra do ponto de vista da Física. Segundo o coordenador do Ba-
charelado em Física, Cássio Stein Moura, o mercado de trabalho está muito aquecido, 
com a descoberta de reservatórios gigantes de petróleo no pré-sal brasileiro. Além 
disso, o País é um dos maiores produtores de minérios do mundo. Moura cita ainda 
a área ambiental, pois o profissional tem papel determinante na busca de elementos 
contaminantes no subsolo. O curso da PUCRS apresenta como diferencial uma sólida 
bagagem em Física e Matemática. A sua origem foi um projeto de pesquisa enco-
mendado pela Petrobras. “O curso mostra um viés muito forte na pesquisa aplicada 
e interação com a indústria”, conclui Moura.

O SALÃO de Iniciação Científica ocorre de 7 a 
11/10. A abertura será na segunda, às 14h, no tea-
tro do prédio 40. O tema será Integridade em Pes-
quisa: uma preocupação para alunos de iniciação 
científica?, com a professora Sônia Vasconcellos. 
Durante o Salão, serão oferecidas, gratuitamente, 
palestras sobre o assunto, coordenadas pelo Institu-
to de Bioética, das 17h30min às 19h, na sala 303 da 
Famecos. No dia 8/10, o subtema será Ética no uso 
e pesquisa com animais; em 9/10, Novas normas 
sobre pesquisas com seres humanos; e, em 10/10, 
Integridade na publicação científica. Inscrições na 
Coordenadoria de Iniciação Científica (prédio 15, 
sala 111), até 4/10.

Começa o Salão  
de Iniciação Científica

O REITOR Ir. Joaquim Clotet recebe, no dia 
4/10, o título de Doutor Honoris Causa da Uni-
versidade Dalhousie, uma das mais antigas uni-
versidades do Canadá, ao lado de outros sete re-
presentantes de instituições como Massachusetts 
Institute of Technology (EUA) e Universidades de 
Sorbonne Nouvelle (Paris 3 – França) e de Pequim 
(China). Foram escolhidos pela liderança exemplar 
que exercem em universidades destacadas e pela 
colaboração para o avanço da qualidade de vida 
em níveis global e local. Durante a cerimônia, ha-
verá a posse do novo reitor da Dalhousie, Richard 
Florizone. Os condecorados participarão de painel 
sobre o futuro das universidades. A transmissão 
será feita ao vivo pelo www.dal.ca/academics/ 
convocation/presidents_installation.html.

Reitor recebe  
Honoris Causa

NO DOMINGO (6/10), às 17h, 
haverá o Concerto de Primavera, com o 
Coral e Orquestra Filarmônica, no Araú-
jo Vianna. Participam o Ballet Concerto, 
os solistas Adriana de Almeida e Jean 
Marcel de Lima e a banda vencedora do 
Concurso Palco PUCRS, Calote Samba 
Rock. A regência é de Marcio Buzatto. 
Entrada franca. A retirada de voucher é 
até 2/10, ou enquanto disponíveis, na 
bilheteria do Teatro do Bourbon Country (das 14h às 22h), nos supermercados Zaffari 
da Fernandes Vieira, Menino Deus, Lima e Silva e Ipiranga.

Concerto abre com Calote Samba Rock
FOTO: ARQUIVO PUCRS



Lousa interativa
O SETOR de Tecnologias Educacionais da Coordenadoria 
de Ensino e Desenvolvimento Acadêmico (Ceda/Proacad) 
oferece curso para os professores da PUCRS sobre lousa inte-
rativa. O encontro ocorre em 24/10, das 14h às 15h50min, no  
LabTEAR, sala 105 do prédio 15. O objetivo é apresentar as 
funcionalidades da ferramenta como recurso pedagógico, vi-
sando à qualificação da aula na Universidade. Interessados de-
vem inscrever-se pelo logos@pucrs.br até 22/10 ou, após essa 
data, no local, caso ainda haja vagas. Informações: 3320-3630.
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Responsabilidade social 
também é sustentabilidade
CONHECER O viés social da sustentabilidade é essencial para 
compreender melhor o tema e admirá-lo cada vez mais. Peque-
nas iniciativas fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Um 
exemplo é o Hospital São Lucas, com 11 projetos, que abordam a 
responsabilidade social por meio do voluntariado. Dentre eles, a 
simplicidade do Projeto Ouvir merece destaque, pois tem como 
objetivo tranquilizar, de forma amorosa, os pacientes e acompa-

nhantes dos dependentes de hemodiálise, quimioterapia e radiote-
rapia tratados no Hospital. Além disso, o projeto identifica formas 
de abordagens criativas que ocupam parte do tempo e favorecem 
a terapia desses pacientes. Os voluntários exercem o papel de ou-
vintes e estimulam conversas e momentos oportunos 
de alegria. Para mais informações de como ser volun-
tário, acesse: http://servoluntario.com.br.

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

Fonte:  
Projeto USE

Oficina de aromatizadores
PARA CELEBRAR os 20 anos do seu ato de cria-
ção, a Faculdade de Farmácia promove uma oficina 
de aromatizadores de ambiente e sachês em 9/10. O 
encontro ocorre das 9h às 12h, no laboratório 114 do 
prédio 12, bloco B. A atividade é gratuita e interessa-
dos devem inscrever-se pelo farmacia@pucrs.br ou  
3320-3512 até 8/10. As vagas são limitadas.

Prêmio para inovação
O PRÊMIO 
EDP Inovação 
2020 vai reco-
nhecer modelos 
de negócio rela-
cionados a cida-
des inteligentes, 
com R$ 100 mil 
em prêmios, in-
cluindo viagem ao Vale do Silício (EUA). Interessados 
podem inscrever suas ideias, relacionadas a novas 
tecnologias e negócios para cidades inteligentes, até 
15/10 pelo site www.edpbr.com.br/premio. O público 
são empreendedores, estudantes de cursos técnicos, 
universitários, mestrado e doutorado, pesquisadores 
e cientistas.

Atividades na Famat
A FACULDADE de Matemática (Famat) participa da Semana Na-
cional da Ciência e da Tecnologia, organizada pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, com atividades durante todo o mês de outubro. 
Em 7/10, ocorre Encontros de Matemática para Vestibulandos, das 19h 
às 21h, na sala 208 do prédio 30, bloco C, ministrado por licenciandos da 
Famat e voltado para alunos do Ensino Médio. Em 8/10, a programação 
traz GrafEq e a Matemática no Ensino Médio: uma proposta interdisci-
plinar, das 19h30min às 21h, no mesmo local, voltada para alunos da 
graduação. Informações: 3353-7723.

Seminário História do RS
DE 21 a 24/10, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas realiza o 
Seminário Internacional História do Rio Grande do Sul – A República Velha 
no Sul: Conflitos Armados, Embates Ideológicos. Entre os temas a serem 
debatidos estão Republicanismo, Liberalismo e Conflitos na Região Pla-
tina e O Pensamento Político no Sul do País. Participam representantes 
de universidades como UFRGS e Udelar (Uruguai), de Passo Fundo, de 
Juiz de Fora, do Instituto Histórico e Geográfico do RS e da Fundação de 
Economia e Estatística. Informações: 3320-3680 e http://j.mp/repvelha.

Fale recebe 
inscrições 
para Pós
A FACULDADE 
de Letras recebe ins-
crições para seleção de 
mestrado e doutorado 
até 4/10. As áreas de 
concentração são Lin-
guística, Teoria da Lite-
ratura e Escrita Criativa. 
Os editais estão dispo-
níveis no site http:// 
j.mp/ppgletras. Infor-
mações: letras-pg@
pucrs.br ou 3320-3676.
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Fonte: 
Augusto 
Buchweitz, 
professor da 
Faculdade 
de Letras e 
pesquisador 
do Instituto 
do Cérebro, e 
Renata Kieling, 
neuropediatra

primeiros sinais do trans-
torno é o atraso no início da 
fala; além disso, dificuldades 
de aprender canções infan-
tis e pronunciar rimas, bem 
como falta de sensibilidade 
para as rimas (não achá-las 
divertidas). Mas o diagnósti-
co depende de avaliação profissional e do histórico da criança.

OBSTÁCULOS
A dislexia, se não for corretamente compreendida e acei-

ta, pode alijar uma pessoa do seu direito de 
ler. Entretanto, com a melhor compreensão 
desse transtorno e intervenções, com estra-
tégias específicas e ferramentas (como livros 
em formato audiobook), esses obstáculos 
podem ser minimizados.

PUCRS NOTÍCIAS Nº 460  4 2 A 8 DE OUTUBRO DE 2013 4 3

Para esclarecer alguma dúvida ou sugerir um 
tema para o Superdicas, entre em contato pelo 
ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

O AMBULATÓRIO de Trans-
tornos de Aprendizagem, vinculado 
ao projeto Avaliação de Crianças em 
Risco de Transtorno de Aprendiza-
gem (Acerta), recebe crianças com 
dificuldades de leitura e escrita a 
partir do 3º ano do Ensino Funda-
mental. Os atendimentos são gra-
tuitos e abertos à comunidade, e 
ocorrem no Hospital São Lucas. Na 
primeira visita, é aplicado um teste 
de QI, para avaliar a capacidade in-
telectual geral. Na segunda visita, 
há testes específicos de leitura e 
escrita. Na terceira e última visita, 
agendada somente se necessária, 
os resultados das avaliações são dis-
cutidos com as famílias, com orien-
tações quanto ao tratamento. Nos 
casos confirmados de dislexia, as 
crianças podem seguir na pesquisa 

Ambulatório identifica 
transtornos de aprendizagem

IR. ARMAN-
DO BORTO-
LINI  fa leceu 
em 29/9, aos 80 
anos. Com 61 
anos de vida re-
ligiosa marista, 
estava na PUCRS 
desde 1978, tendo sido professor e di-
retor da Faculdade de Educação. Nos 
últimos 13 anos, atuou como assessor 
da Reitoria e coordenador do Projeto 
Reflexões. Era bacharel e licenciado 
em Pedagogia pela PUCRS, especialista 
em Orientação Educacional e Adminis-
tração Universitária e mestre em Au-
diovisuais e Ensino Programado, pela 
Université Paris-Sorbonne. O velório 
foi realizado na Igreja Cristo Mestre, 
no Campus, e o sepultamento no 
Complexo Marista Graças, em Viamão.

A PROFESSORA MA-
RION CREUTZBERG, coor-
denadora da Comissão Própria 
de Avaliação (CPA) da PUCRS, 
integrou a 100ª Reunião Ordi-
nária da Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Supe-
rior (Co na es), em Brasília. Par-
ticipou do debate sobre CPA 
como ferramenta de promo-
ção da autoavaliação institu-
cional. Destacou, em sua fala, 
três desafios: a consolidação 
do papel das CPAs, a organiza-
ção dos processos avaliativos 
e a integração entre avaliação 
e planejamento das IES e con-
sequente qualificação.

A ASSOCIAÇÃO das Empresas Brasileiras de Tecnologia da 
Informação (Assespro-RS) entregou o Prêmio Melhor TCC 2013/1–
PUCRS, ressaltando o foco empreendedor dos trabalhos de conclu-
são de curso e a utilização de tecnologias móveis, forte tendência 
de mercado. Foram destacados três TCCs dos cursos de Ciência da 
Computação, Sistemas de Informação e Engenharia da Computa-
ção. ANDRÉ TORRES e GUILHERME BIRK, de Sistemas de 
Informação, desenvolveram Sistema de apoio à mobilidade urbana. 
CARLOS CASTILHOS e GUILHERME DONATO, de Ciência da 
Computação, foram premiados com Ponto funcional com NFC e con-
trole de tarefas para dispositivos Android. O bacharel LEONARDO 
ROMEIRO, de En-
genharia da Compu-
tação, venceu com 
Uso de redes neu-
rais para estimativa 
de desempenho de 
aplicações.

A PUCRS realizou um 
seminário de integração 
para os seus 277 bolsistas 
do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Do-
cência (Pibid). O evento 
teve palestra do secretário 
da Educação do RS, José 

Clóvis de Azevedo, momento AUE (Articulação Universidade-Escola), apresentação e discussão dos pro-
jetos, reunião por escola para avaliação, planejamento das próximas ações e sessão plenária de síntese.

para realizar os exames de neuroimagem 
(ressonância magnética funcional). O am-
bulatório é coordenado pela neuropsicó-
loga Mirna Wetters Portuguez, do Instituto 
do Cérebro, neuropediatra Renata Kieling e 
fonoaudióloga Adriana Costa.

DIFICULDADES X TRANSTORNOS
A dificuldade é como um mal-estar, 

que pode ser passageiro, podendo ser su-
perada com intervenção pedagógica ou 
psicológico-psiquiátrica. O transtorno tem 
base biológica e uma natureza crônica, ou 
seja, as dificuldades de ler acompanham o 
leitor para o resto da vida. Mas há estraté-
gias para melhorar a habilidade de leitura.

SINAIS PRECOCES DE DISLEXIA
Dificuldade de identificar os sons das le-

tras e combinações de letras. Um exemplo 
é “ch”, “z” ou “cs”. De acordo com a neuro-
cientista e pediatra Sally Shaywitz, um dos 

FOTO: JOSÉ A. WARLETTA/STOCK.XCHNG

Marcação de consultas: 3320-3485 
Dúvidas: projetoacerta2013@gmail.com
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DIA 2 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Apresentação do Quinteto de Madei-
ras da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Horário: 13h. Local: 
saguão do prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura.
4Palestra Hacia una Filosofía Latinoamericana. Minis-
trante: Prof. Michael Schulz, da Universidade de Bonn (Ale-
manha). Horário: 16h30min. Local: sala 501, prédio 5. Inscri-
ções gratuitas e no local. Informações: filosofia-pg@pucrs.br e  
3320-3554. Promoção: Programa de Pós-Graduação (PPG) em 
Filosofia, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH).
4Ingresso Extravestibular. Inscrições abertas para trans-
ferência, reopção, reopção dentro do mesmo curso, ingresso 
mediante diploma de curso superior e complementação. In-
formações: www.pucrs.br/cra.
4Curso de extensão Autocad Básico. Último dia de inscri-
ções. Início das aulas: 3/10. Horário: quartas e quintas-feiras, 
das 8h às 11h30min. Promoção: Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU).  
4Curso de extensão Prática Penal e Cível: principais 
peças processuais. Último dia de inscrições. Início das au-
las: 3/10. Horário: segundas e quintas-feiras, das 19h às 22h. 
Promoção: Faculdade de Direito (Fadir). 
4Exposição O Homem e a Palavra: Bíblia, Comunica-
ção e Tecnologia. Até 26/10. Local: saguão da Biblioteca Cen-
tral. Promoção: Faculdade de Teologia e Museu de Ciências e 
Tecnologia, em parceria com a Biblioteca Central.

DIA 3 4 QUINTA-FEIRA

42º Congresso Brasileiro de Bioética e Direito dos 
Animais e 3º Ciclo de Palestras de Direito dos Ani-
mais. Data: 3, 4 e 5/10. Local: auditório do prédio 11. Infor-
mações, inscrições e programação: www.pucrs.br/eventos/ 
direitodosanimais. Promoção: Fadir. 

44º Seminário de Direito e Literatura: Reflexões Ju-
rídicas sobre a Arte e a Ciência. Horário: das 9h às 22h. 
Local: auditório do prédio 9. Inscrições gratuitas na secreta-
ria da Fadir. Informações: 3320-3634. Programação: www.
pucrs.br/direito. Promoção: Fadir.
4Palestra Plano de Trabalho e desafios da gestão da 
Conep. Ministrante: Jorge Alves de Almeida Venâncio, coor-
denador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). 
Horário: às 9h30min. Local: auditório do prédio 32. Inscrições 
gratuitas e no local. Informações: 3320-3345. Promoção: Co-
mitê de Ética em Pesquisa da PUCRS e Comitês de Ética da 
Secretaria Municipal da Saúde e do Hospital Ernesto Dornelles.

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

A todos corresponde a tarefa de estabelecer 
um novo sistema de relações de convivência 
baseado na justiça e no amor. (Papa João XXIII)

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

DIA 4 4 SEXTA-FEIRA
4Curso de extensão Capacitação de 
Professores para EAD – (modalidade 
a distância). Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 16/10. Promoção: Coor-
denadoria de Educação a Distância. 
4Curso de extensão Excel Básico 
2007. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 7/10. Horário: de segunda a 
quinta-feira, das 14h às 17h35min. Pro-
moção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia. 
4Curso de extensão Petit Chef. 
Último dia de inscrições. Início das au-
las: 5/10. Horário: sábado, das 9h às 
12h35min. Promoção: Faculdade de En-
fermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
4Cursos de extensão da Famecos. 
Último dia de inscrições para diversos 
cursos na área da comunicação. Dispo-
nível em: www.pucrs.br/famecos/mais. 
Promoção: Faculdade de Comunicação 
Social (Famecos). 

DIA 5 4 SÁBADO
46º Musicalidade. Atividade em ho-
menagem ao Dia Nacional e Internacio-
nal do Idoso, comemorado em 1º/10. 
Apresentações: Coral do Sindicato dos 
Servidores Públicos Aposentados e Pen-
sionistas do RS e os cantores Dante Mi-
chelle, Maria Helena Andrade e Cigano. Horário: 14h às 18h. Local: Salão de Atos, 
prédio 4. Entrada gratuita, com arrecadação de alimentos não perecíveis para a 
Spaan. Informações: 3336-8153. Promoção: Instituto de Geriatria e Gerontologia.

DIA 7 4 SEGUNDA-FEIRA
4Workshop Spontaneous City Internacional (SPcitI). Até 11/10. Tema: Ave-
nida Tronco e os impactos das obras para a Copa do Mundo de 2014. Participação 
da SPcitI, de Amsterdã (Holanda), que busca fortalecer a relação entre os cidadãos 
e sua cidade; alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), técnicos da 
Prefeitura de Porto Alegre e membros da comunidade. Informações: 3320-3564. 
Promoção: FAU.
41ª Jornada de Ciências Farmacêuticas. Horário: das 13h30min às 21h. Local: 
auditório térreo do prédio 32. Debate de temas ligados à tecnologia e inovação de 
produtos e serviços em saúde; Nanoemulsões; Resistência bacteriana e uso racional 
de medicamentos. Atividade em comemoração aos 20 anos da Faculdade de Far-
mácia. Informações: 3320-3512.
4Palestra Traduções da Bíblia: desafios e questionamentos. Ministrantes: 
professores da Faculdade de Teologia (Fateo) Irineu José Rabuske e Cássio Murilo 
Dias da Silva. Horário: 8h. Local: auditório do prédio 9. Inscrições gratuitas e no local. 
Informações: 3320-3518. Promoção: Departamento de Cultura Religiosa da Fateo.
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 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

4Momento Formandos 2013/2. 
A foto da turma deve ser enviada até 
9/10 para diplomadospucrs@pucrs.
br. Data do evento: 23/10. Horário: 
20h. Local: Centro de Eventos. Con-
firmar presença com nome e cur-
so até dia 17/10 no e-mail citado. 
Promoção: Programa Diplomados  
PUCRS, por meio da Proex.
4Workshop Serviço Social em De-
bate. Data: 9/10. Tema: Qual seguran-
ça pública? Reflexões sobre a crimi-
nalização da questão social e prática 
profissional. Ministrantes: professores 
Maria Palma Wolff e Giovane Antônio 
Scherer, da Faculdade de Serviço Social 
(FSS). Horário: das 17h às 18h30min. 
Local: sala 102 do prédio 15. Inscri-
ções gratuitas e no local. Informações: 
servico-social@pucrs.br ou 3320-3546. 
Promoção: FSS.
41º Seminário de Africanidades, 
Ideologias e Cotidiano. Data: 9, 
10 e 11/10. Local: anfiteatro do pré-
dio 5. Inscrições gratuitas e no local. 
Programação e informações: http:// 
j.mp/africanidades. Outros detalhes:  
3320-3534. Promoção: PPG em Histó-
ria da FFCH.

EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA: 3320-3600


