
Estudantes  
realizam congresso
DE 25 a 27/10, será realizado o 1º Con-
gresso dos Estudantes da PUCRS. O evento, 
com o objetivo de proporcionar aos alunos 
um espaço de debates sobre temas perti-
nentes à sua formação, ocorre no prédio 5. 
A realização é de diretórios e centros aca-
dêmicos e do Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE).

Lançada nova versão 
do PUCRS Mobile
A UNIVERSIDADE oferece uma nova 
versão do PUCRS Mobile, aplicativo para 
dispositivos móveis, que permite o acesso por 
professores, técnicos administrativos e cola-
boradores. Possibilita recursos como acesso 
a um gráfico e mapa com as lotações dos es-
tacionamentos do Campus e a localização de 
cada pátio; consulta do saldo de valores para 
uso no estacionamento; acesso às notícias pu-
blicadas no Facebook e informações da Biblio-
teca (renovação de empréstimos e consulta de 
reservas disponíveis). O aplicativo é gratuito. 
O acesso se dá pelo número da matrícula com 
oito dígitos e, como senha, os últimos quatro 
dígitos do RG. A senha é a mesma usada para 
os serviços da Biblioteca. O app pode ser insta-
lado por meio das lojas virtuais da Apple (App 
Store) e do Google (Google play), procurando 
por “PUCRS”.

Evento debate 
criminologia  
e direito penal
O PROGRAMA de Pós-Graduação em 
Ciências Criminais da Faculdade de Direito 
promove, até 25/10, o 4º Congresso Inter-
nacional de Ciências Criminais – Criminolo-
gia e Sistemas Jurídico-Penais Contemporâ-
neos e o 13º Congresso Transdisciplinar de 
Estudos Criminais. O evento, no auditório 
do prédio 11, homenageia o emérito coorde-
nador do Departamento de Direito Penal e 
Processual Penal, Paulo Olimpio de Souza, 
com participação do presidente da OAB/RS, 
Marcelo Bertoluci. Pesquisadores do Brasil, 
Argentina, Angola, EUA, Itália e Portugal 
debatem temas como corrupção, democracia, 
direitos humanos, tutela cautelar, liberdades 
individuais, prisão e alternativas cautelares 
ao cárcere. Informações: www.pucrs.br/ 
eventos/cienciascriminais e 3320-3727.

Medicina  
amplia currículo
A PARTIR do primeiro 
semestre de 2014, a Fa-
culdade de Medicina (Fa-
med) da PUCRS amplia 
o currículo do curso de 
graduação. Serão ofereci-
das 13 novas disciplinas, 
focadas na prática da pes-
quisa desde os primeiros 
semestres, e na assistên-
cia aliada à alta tecnolo-
gia do Instituto do Cére-

bro do RS (InsCer/RS) e 
do Instituto de Pesquisas 
Biomédicas (IPB). O curso 
permanece com 12 semes-
tres de duração. Também 
estão sendo ampliados os 
investimentos nos cam-
pos de prática, que hoje 
ocorrem no Hospital São 
Lucas e no Centro de Ex-
tensão Vila Fátima, na 
Capital. “Vamos colocar o 

aluno, de forma mais in-
tensa, em contato com um 
campo de prática de alta 
tecnologia, aliado à preo-
cupação com a assistência 
de forma integral para os 
pacientes do Sistema Úni-
co de Saúde, que são 60% 
dos atendidos no Hospital 
São Lucas”, explica o dire-
tor da Famed, Jefferson 
Braga da Silva.

Por que 
ter um 
mentor?
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Jornada homenageia 
Vinícius de Moraes

OS CEM anos do po-
eta Vinícius de Moraes 
serão homenageados 
pelo Núcleo de Estu-
dos em Literatura e 
Teorias do Imaginário, 
da Faculdade de Le-
tras, no dia 24/10, na  
4ª edição das Jornadas 
de Poesia Moderna. A 
conferência de aber-
tura será com a pro-
fessora Márcia Helena 

Barbosa, da Universidade de 
Passo Fundo. Também haverá 
mesas-redondas para debate 
com professores da PUCRS, 
da UFRGS e da Fapa. A coor-
denação é da professora Ma-
ria Tereza Amodeo. O evento 
ocorre das 9h às 18h, na sala 
305 do prédio 8. Inscrições 
pelo e-mail letraspg@
pucrs.br ou no local. 
Válido como atividade 
complementar.

FOTO: DIVULGAÇÃO



DE 5 a 7/11, o Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação realiza o 12º Seminário In-
ternacional de Comunicação. Estarão presentes 
conferencistas dos EUA, Canadá, França e Brasil 
como Pierre Lévy, da Universidade de Ottawa, e 
Iván Izquierdo, da PUCRS. Com o tema Imaginário em 
rede: comunicação, memória e tecnologia, esta edição de-
bate os efeitos de um planeta midiatizado sobre a estru-
tura e o funcionamento do cérebro humano. Inscrições 
como ouvinte podem ser feitas até 28/10. Informações: 
www.pucrs.br/famecos/pos/seminariointernacional.
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Lévy e Izquierdo 
debatem imaginário

Festival Artístico

Horário de Verão:  
por que é importante?

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

SABER OS motivos de o Horá-
rio de Verão ser aplicado no Brasil 
é importante para entender como 
se pode economizar energia e 
contribuir para a preservação dos 
recursos naturais. O adiantamento 
de uma hora nos relógios vai de 

outubro a fevereiro em 11 esta-
dos que compõem as regiões Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste, além da 
Bahia e do Distrito Federal. A alte-
ração é feita para que haja maior 
proveito da incidência solar desse 
período do ano. Com a iniciativa, 

é possível evitar a concentração 
do uso da eletricidade dos seto-
res industrial e comercial com o 
residencial e, dessa forma, reduzir 
significativamente o consumo de 
energia elétrica no País. As tardes 
ficam mais longas para estar com a 

família, amigos ou até mesmo para 
aproveitar os parques e locais ao 
ar livre a fim de descansar e rea-
lizar uma boa leitura, evitando o 
uso da iluminação 
artificial e do ar 
climatizado.

Fonte:  
Projeto USE
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Revista Internacional Arje
A REVISTA Arje, editada no Chile, realiza sua 2ª edição 
internacional com objetivo de analisar o tema O acontecer 
político, social e econômico em um mundo globalizado. Estu-
dantes interessados em participar podem enviar textos para 
publicação sobre qualquer área relacionada ao tema. Artigos, 
monografias, estudos, ensaios, crônicas, colunas e comentá-
rios de jurisprudência devem ser encaminhados para Nicolás 
Pinochet ou Gabriela Flores Calvo pelo arje@live.cl até 15/11.

Destaques do Salão de IC
NO DIA 25/10, os participantes que alcançaram nota 
máxima (5) no Salão de Iniciação Científica serão homenagea-
dos em evento no auditório do prédio 50, às 17h. Também 
serão conhecidos os trabalhos destaques em cada área, como 
grupos de pesquisa, PET e acervos, que receberão um troféu. 
Informações: http://www.pucrs.br/salao.

Gre-Nal feminino
OS ALUNOS da disciplina de Organização de Eventos, 
da Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto, 
promovem um Gre-Nal feminino em 6/11, às 19h, no Estádio 
Universitário. As vagas são limitadas e as alunas interessadas 
devem inscrever-se na secretaria de seus cursos. No dia do 
jogo, devem levar um quilo de alimento não perecível para 
doação. Informações: grenalfemininopucrs@hotmail.com ou 
www.facebook.com/grenal.feminino.54.

NOS DIAS 13 e 14/11, a Faculdade de Educação Físi-
ca e Ciências do Desporto (Fefid) promove o 1º Festival 
Artístico – Arte em Movimento, no Parque Esportivo. A 
ideia é valorizar as modalidades de dança, ginástica, pa-
tinação, teatro e arte circense como meios de expressão 
corporal. Podem participar alunos de graduação, pós-
-graduação, diplomados, professores e técnicos admi-
nistrativos do curso com apresentações individuais ou 
em grupo, de no máximo quatro minutos. Interessados 
devem preencher formulário no www.pucrs.br/fefid e inscrever-se até 31/10 
na secretaria do prédio 81. Serão avaliados critérios como sincronia, aspectos 
técnicos e artísticos, além do figurino para posterior participação em eventos e 
atividades artísticas na Universidade. Informações: 3320-3683.

La Cultura con Ñ
O INSTITUTO de Cultura, em parceria com 
a Faculdade de Letras (Fale) e o Instituto Cer-
vantes, promove mais uma edição de La 
Cultura con Ñ, em 28/10, às 19h30min, 
na sala 305 do prédio 8. María Gomez 
Bedoya, professora do Cervantes, fala 
sobre o azeite de oliva espanhol, e Susa-
na de Creus, professora da Fale, palestra 
sobre empanadas e alfajores argentinos. 
A entrada é franca e haverá degustação.
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IMAGEM: DIVULGAÇÃO

IMAGEM: ESPAÇO 
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PROGRAMA  
NO ESCRITÓRIO  
DE CARREIRAS
Embora pareça fácil 
encontrar um mentor, 
nem sempre há a oportunidade de conhecer alguém que 
possa auxiliar na carreira e, às vezes, não se sabe como 
aproximar-se do mesmo. Para isso o Escritório de Carreiras 
da PUCRS estruturou um programa de mentoria, em que 
empresas parceiras, como Pirelli, Gerdau, LPBK, Ernest & 
Young, disponibilizam profissionais. Esse programa, vol-
tado para alunos e diplomados PUCRS, é gratuito. Para 
participar, é 
preciso estar 
em aconse-
lhamento no 
Escritório de 
Carreiras.

O COORDENADOR 
do Laboratório Analítico de 
Insumos Farmacêuticos (Laif), 
o professor da Faculdade 
de Farmácia JOSÉ APARÍ-
CIO FUNCK, representa a  
PUCRS na CPHi, feira mundial 
da área de farmoquímicos, que 
ocorre até 24/10 em Frankfurt 
(Alemanha). O Laif tem um es-
tande no evento para o qual 
são esperados 30 mil partici-
pantes de 140 países e 2.200 
expositores. A CPHi apresenta 
as tendências e novidades em 
matérias-primas, embalagens, 
equipamentos, terceirização 
e serviços.

DEPOIS DE presidir por 15 anos o Conselho Gestor 
da UNITV – TV Universidade, o professor e jornalista 
CARLOS ALBERTO CARVALHO passa a ser o pre-
sidente emérito da emissora. A indicação da UFRGS, 
PUCRS e UFCSPA, referendada pela Aiespa, associação 
que congrega as instituições participantes do canal, re-
conhece a experiência do profissional e os relevantes 
serviços prestados. O novo presidente é o professor 
André Prytoluk (Fa-
bico). Carvalho atua 
agora como consultor 
da direção executiva 
sobre assuntos ligados 
à administração e con-
tinua apresentando, 
entre outros, o progra-
ma Entrevistas e Deba-
tes, no canal 15 da NET.

A PUCRS recebeu uma delegação da Universi-
dade de Bonn (Alemanha) para participar da Con-
ferência Excelência, Internacionalização e Respon-
sabilidade: perspectivas da cooperação científica 
entre Brasil e Alemanha. O evento, coordenado 
pelo professor DRAITON SOUZA, diretor da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, con-
tou com as presenças de Jürgen Fohrmann (Rei-
tor da Universidade de Bonn), Stefan Traumann 
(cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre), 
Anne Sperschneider (diretora da Divisão América 
Central e América do Sul da Fundação Alexander 
von Humboldt), Thomas Krüggeler (diretor da Di-
visão América Latina do KAAD) e Jorge Guimarães 
(presidente da Capes), entre outros convidados.
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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.

DURANTE A trajetória profissio-
nal, muitas vezes, buscam-se pessoas 
de referência na área de interesse 
para trocar experiências, saber mais 
informações sobre o mercado de tra-
balho, pedir conselhos, entender qual 
a melhor forma de se desenvolver, 
descobrir um caminho. O mentor é 
alguém que auxilia no direcionamento 
da carreira. O seu papel é diferente do 
de um coach, por exemplo. Um coach 
trabalha mais focado no desenvolvi-
mento de competências específicas 
para o desempenho da atividade pro-
fissional. Um mentor é alguém que, 
informalmente, ajuda na resolução 
de um problema na carreira e serve 
de guia por já ter sucesso profissional.

O PROFESSOR JORGE ALBERTO VILLWOCK, 
ex-diretor do Instituto do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais (IMA) da PUCRS, faleceu em 21/10, 
aos 70 anos. Nascido em Rio Grande, formou-se em 
Geologia pela UFRGS e foi professor da universidade 
federal até a aposentadoria, em 1990. Oito anos de-
pois, foi convidado a dirigir o IMA. Atuou na Comis-
são de Gerenciamento de Resíduos, para coleta sele-
tiva da Universidade, na regulamentação do Centro 
de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata 
e na criação do Comitê de Gestão Ambiental. Tam-
bém foi pesquisador do Centro de Excelência em 
Pesquisa e Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e Armazenamento de Carbono.

Mentoring: um 
relacionamento de parceria

Dicas para escolher um bom mentor:

4 Pensar em alguém que cause admiração. 
Avaliar se a pessoa é solícita e começar 
perguntando a ela alguma dúvida pontual. 
Se, depois disso, mantiverem um contato 
de tempos em tempos para falar sobre 
carreira, essa pessoa pode ser considerada 
mentora.

4 Com o mentor, pode-se falar sobre diver-
sos assuntos relacionados à carreira e ao 
mercado, como competências técnicas, 
habilidades comportamentais, desafios e 
dificuldades.  

4 Um mentor que seja da mesma área de 
atua ção pode facilitar o processo, por ter 
a mesma linguagem e a possibilidade de 
vivência de situações semelhantes. Fo
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INFORMAÇÕES
4Site: http://carreiraspucrs.com.br/
empresas/mentoring
4Fone: 3205-3141
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DIA 23 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Apresentação com a banda Paradise Ses-
sions, finalista do Concurso Palco PUCRS. Horário: 13h. Local: saguão 
do prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura. Informações: 3320-3592. 

4Momento Formandos. Horário: 20h. Local: Centro de Eventos. 
Com a participação da Orquestra Filarmônica e exibição de vídeo sobre 
a trajetória acadêmica. Promoção: Programa Diplomados da Pró-Rei-
toria de Extensão e Assuntos Comunitários. Informações: 3353-4701.

45ª Semana de Desenvolvimento Socioambiental. 
Até 25/10. Inscrições por evento pelo www.pucrs.br/eventos/ 
desenvolvimentosocioambiental ou nos locais das atividades. Promo-
ção: Coordenadoria de Desenvolvimento Social/Proex, com apoio do 
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Informações: 
3353-8383.
42º Ciclo de Palestras sobre Temas Transversais na Forma-
ção Integral dos Estudantes de Graduação. Tema: Utiliza-
ção de animais na pesquisa e nas religiões. Ministrantes: Wilmar  
Barth e Anamaria Feijó (professores da PUCRS). Horário: 19h30min. Lo-
cal: auditório do prédio 7. Promoção: Faculdade de Teologia, com apoio 
do Jornal Mundo Jovem. Informações: 3320-3518. Entrada franca.

DIA 24 4 QUINTA-FEIRA
411º Café Solidário Especial. Parte da 5ª Semana de Desenvolvi-
mento Socioambiental. Tema: Sistema orgânico do trabalho. Convi-
dados: Édi Benini (Universidade Federal do Tocantins – UFT), Paulo 
Marques (Universidade Federal de Pelotas) e Martin Zamora (Mo-
vimento dos Trabalhadores Sem-Terra). Horário: 9h30min. Local: 
sala 615 do prédio 40. Evento gratuito. Vagas limitadas. Informações: 
www.pucrs.br/eventos/desenvolvimentosocioambiental.
4Ato em comemoração aos 20 anos da Faculdade de Ciên-
cias Aeronáuticas. Com a presença do ministro da Aviação Civil, 
Moreira Franco. Horário: 15h. Local: Salão de Atos. Aberto ao público. 
4Grupo de Estudos sobre o Mundo do Trabalho. Tema: Siste-
ma orgânico do trabalho, com Édi Benini (UFT) e mediação do pro-
fessor Adão Clóvis dos Santos, da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas. Parte da 5ª Semana de Desenvolvimento Socioambiental. 
Horário: 17h30min. Local: sala 603 do prédio 40. 
428º Simpósio de Direito Tributário. Até 25/10. Local: teatro 
do prédio 40. Promoção: Faculdade de Direito e Instituto de Estudos 
Tributários. Informações: www.iet.org.br.
4Programa + Saber. Tema: “Saúde” se faz somente com os pro-
fissionais da “área da saúde”? Horário: das 18h às 19h30min. Local: 
Arena do prédio 15, sala 102. Inscrições: logos@pucrs.br, informan-
do nome completo, número de matrícula e curso. Promoção: Pró-
-Reitoria Acadêmica.

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

DIA 25 4 SEXTA-FEIRA
4Curso de extensão Educação, 
Inclusão e Envelhecimento (mo-
dalidade a distância). Último dia 
de inscrições. Início das aulas: 4/11. 
Promoção: Coordenadoria de Educa-
ção a Distância (Cead) e Faculdade de 
Educação.   
4Curso de extensão Educação 
Sexual na Escola: os aspectos da 
biologia e questões polêmicas do 
cotidiano. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 28/10. Horário: se-
gundas, quartas e sextas-feiras, das 
17h30min às 19h30min. Promoção: 
Faculdade de Biociências.  
4Curso de extensão Como Inves-
tir no Mercado Imobiliário. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 
26/10. Horário: sábado, das 8h50min 
às 12h25min e das 14h às 17h30min. 
Promoção: Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia.  
4Curso de extensão Produção 
Musical. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 28/10. Horário: 
segundas-feiras, das 19h30min às 
22h30min. Promoção: Faculdade de 
Comunicação Social.  
4Curso de extensão Finanças 
Pessoais (modalidade a distân-
cia). Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 4/11. Promoção: PUCRS 
Virtual e Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.  
4Curso de extensão Elaboração de Manual de Boas Práticas em 
Serviços de Alimentação. Último dia de inscrições. Início das aulas: 26/10. 
Horário: sábado das 8h30min às 12h e das 13h às 17h20min. Promoção: Fa-
culdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.  

DIA 27 4 DOMINGO
4Concerto de encerramento da Feira do Livro Infantil. Com a Orques-
tra Filarmônica, Ballet Concerto e Mario de Balenttis (Abelardo) e a regência 
de Marcio Buzatto. Horário: 16h. Local: Parque Germânia. Promoção: Insti-
tuto de Cultura. Informações: 3320-3592.

DIA 29 4 TERÇA-FEIRA
4Curso de extensão Elaboração de Documentos do Sistema de Ges-
tão da Qualidade. Último dia de inscrições. Início das aulas: 30/10. Horá-
rio: quarta-feira, das 8h às 17h. Promoção: Faculdade de Engenharia.  
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 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

4Inscrições para o Vestibular 
de Verão. Período: de 1º a 27/11. 
As provas serão aplicadas nos 
dias 7 e 8/12. Informações: www.
pucrs.br/vestibular e 3320-3557.
410º Seminário Internacio-
nal de História da Literatura. 
Tema: Histórias ou história: 
desdobramentos da História 
da Literatura. De 4 a 6/11, no 
auditório do prédio 50. Informa-
ções e inscrições: www.pucrs.br/ 
eventos/seminarioliteratura. 
Promoção: Faculdade de Letras.
4Curso de Extensão Comuni-
tária Fronteiras e Integração: 
Olhares do cinema. Dia 8/11, 
com El baño del Papa (Uruguai, 
2007). Horário: das 19h às 22h. 
Local: auditório do prédio 5. Ins-
crições gratuitas, durante o even-
to. Promoção: Departamento de 
Ciências Sociais da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas. 
44º Congresso Internacional 
de Tecnologia para o Meio 
Ambiente. Inscrições abertas 
para trabalhos até 30/10. Mais 
informações: www.fiema.com.
br/2014/eventos-simultaneos/4 .

Ser cristão é viver e testemunhar a fé na oração, 
nas obras de caridade, na promoção da justiça  
e na realização do bem. Toda a nossa vida  
deve passar pela porta estreita, que é Cristo.  
(Papa Francisco)

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

EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA: 3320-3600


