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NO DIA 29/10, a PUCRS lançou o Programa de Aceleração de Empreen-
dimentos (Proa). Com o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) e grupo de mais de 20 empresários, a Universidade, por 
meio de sua Agência de Gestão de Empreendimentos (AGE), propõe apoiar o 
desenvolvimento de spin-offs, geradas a partir de pesquisas da Universidade, 
e startups. O grupo de empresários assume com a PUCRS o compromisso de 
contribuir com o desenvolvimento de metodologia de estímulo à inovação e 
ao empreendedorismo. PUCRS, BRDE e empresários compõem o Conselho 
Gestor do programa, que irá selecionar e apoiar as startups participantes.

PUCRS lança Programa de 
Aceleração de Empreendimentos

O PROGRAMA de Residência Multiprofissional e em Área Profissional 
da Saúde (Premus), na sua 7ª edição, recebe inscrições até 19/11. É dirigido 
a profissionais de Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Física Médica, 
Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. A residência 
é desenvolvida no Hospital São Lucas por dois anos e se alinha às priorida-
des políticas de formação de recursos humanos do Ministério da Saúde. 
Informações: http://j.mp/premus2014.

Residência recebe nove áreas

NO FINAL de 2012, a PUCRS 
criou o Instituto de Cultura, para 
ampliar a abrangência das ativi-
dades culturais da Universidade, 
abrigando, para tanto, todos os 
Institutos da área, que atuavam 

de forma segmentada. Essa si-
tuação conduziu a Instituição a 
reexaminar diferentes ações cul-
turais, dentre as quais as relativas 
à área musical ligadas a projetos 
externos, o que levou a PUCRS ao 

encerramento do projeto desen-
volvido em parceria com o Grupo 
Zaffari para a realização dos Con-
certos Comunitários, a partir do 
próximo ano. Ressalte-se, contudo, 
a continuidade do engajamento da 

PUCRS na disseminação da cultura 
do Estado, seja por meio da música 
ou de outras formas de expressão. 
A Universidade também reafirma 
a satisfação proporcionada pela 
longa parceria com o Grupo Zaffari.

Encerrada participação nos Concertos Comunitários

Edipucrs 
oferece 
descontos  
na Feira
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Abertas as inscrições  
para o Vestibular de Verão

A PUC R S recebe 
inscrições para o Ves-
tibular de Verão 2014 
a partir de 1º/11. O 

procedimento poderá 
ser feito até 27/11, por 
meio do site pucrs.br/
vestibular. As provas 

serão aplicadas nos 
dias 7 e 8/12 (sábado e 
domingo). São ofereci-
das 67 opções de cursos 

e 3.698 vagas. Uma no-
vidade é a linha de for-
mação em Geofísica, do 
Bacharelado em Física. 

Informações adicionais 
no Setor de Ingres-
so, pelo telefone (51)  
3320-3557.

Engenharia inaugura 
Laboratório

COM CONFERENCISTAS como Pierre Lévy 
(Universidade de Ottawa), Lucia Santaella (PUC-SP), 
Howard Rheingold (Universidade de Standford) e 
Iván Izquierdo (PUCRS), o 12º Seminário Interna-
cional de Comunicação debate o tema Imaginário 
em rede: Comunicação, memória e tecnologia, de 5 
a 7/11. O evento tenta desvendar as seguintes ques-
tões: “As crianças do século 21 já possuem maior ca-
pacidade de multiprocessamento de informações?” 
e “Será possível, num futuro próximo, conectar di-
retamente duas mentes humanas, transferindo me-
mórias?”, entre outras. Informações: www.pucrs.br/
famecos/pos/seminariointernacional.

Seminário debate 
imaginário em rede

A FACULDADE 
de Engenharia (Feng) 
inaugura, dia 30/10, 
o Laboratório de Exce-
lência em Eletrônica, 
Automação e Sistemas 
Embarcados de Alta 
Confiabilidade (Ease), 
coordenado pelo pro-
fessor Fabian Vargas. O 
Laboratório realiza pes-
quisa e desenvolvimen-
to de sistemas embarcados de alta confiabilidade para apli-
cações críticas, como aeroespaciais, militares e automotivas. 
Também atua no projeto e otimização de circuitos integrados 
e na validação e certificação de sistemas integrados. O Labo-
ratório conta com a participação de pesquisadores, além da 
Feng, da Física, Informática e Educação Física e Ciências do 
Desporto e mais de 40 alunos de graduação e pós-graduação.

FOTO: BRUNO TODESCHINI



História da 
literatura em debate
DE 4 a 6/11, o Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras 
(Fale) realiza o 10º Seminário Internacional de História da Literatura, 
no auditório do prédio 50. A programação traz palestras, mesas-redon-
das e workshops, com a presença de pesquisadores e professores brasi-
leiros, da Argentina, do Chile e da Espanha. Inscrições e informações: 
www.pucrs.br/eventos/seminarioliteratura.
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Descarte de lixo eletrônico
CADA VEZ mais se utiliza 
– e se descarta – equipamen-
tos eletrônicos como televiso-
res, celulares, computadores 
e eletrodomésticos em geral. 
Entretanto, seus componentes 
possuem materiais, como ouro, 
prata e cobre, que podem ser re-

ciclados. Podem-se reutilizar re-
cursos de alto valor, que, muitas 
vezes, quando mal descartados, 
são tóxicos e capazes de gerar 
grandes danos ao ambiente 
e às populações se rejeitados 
inadequadamente. Segundo o 
Programa da ONU para o Meio 

Ambiente, o Brasil é o país 
emergente que mais produz lixo 
eletrônico, e isso poderia impul-
sionar a indústria da recicla-
gem. Em Porto Alegre, existem 
pontos de coleta gratuita desses 
equipamentos para que ocor-
ra o devido reaproveitamento: 

DMLU – Capatazia Conceição 
e Glória; DMLU – Seção Norte; 
Procempa; e Loja Leroy Mer-
lin. No Campus, fique atento às 
campanhas de coleta eventual-
mente rea lizadas 
pelas unidades 
acadêmicas.

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

Fonte:  
Projeto USE

Visitantes de Harvard
EM JANEIRO de 2014, a Facul-
dade de Letras (Fale) receberá cerca 
de 30 estudantes da Universidade de 
Harvard (EUA) para curso de Português 
para Estrangeiros e Serviços Comunitá-
rios, com imersão linguística, social e 
cultural. Para ampliar essa vivência, a 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Co-
munitários (Proex), com apoio da Asses-
soria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais (AAII), seleciona famílias de 
alunos da PUCRS que desejam hospedar os estrangeiros. Interessados devem fazer 
contato pelo proex@pucrs.br, ou na sala 109 do prédio 1. Informações: 3353-4355.

On-campus Networking
NO DIA 6/11, o Escritório de 
Carreiras promove o workshop 
sobre Networking, que apresen-
tará práticas para a construção 
de uma rede de relacionamento 
eficaz para seu negócio ou car-
reira, às 18h15min, na 
sala 902 do prédio 50. 
No dia 7/11, é a vez do 
On-campus Networking 
para interação de alunos, diplomados e profissionais do 
mercado e ampliação de redes de contato. O evento 
ocorre no prédio 50, na sala anexa da Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia, às 18h. Informações 
e inscrições: http://carreiraspucrs.com.br.

Árvore do conhecimento
O FÓRUM de Interdisciplinaridade debate o tema 
A árvore do conhecimento e a interdisciplinaridade em 
30/10, no auditório do 9º andar do prédio 50, das 
17h30min às 19h. O palestrante é César Augusto Mazzillo, 
diretor da Biblioteca Central. O encontro é promovido 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvi-
mento (Propesq). Informações e inscrições: www.pucrs.
br/pesquisa, link Pesquisa Interdisciplinar.

Energizar apresenta nova 
comissão do Reflexões
NO DIA 31/10, ocorre o encontro Energizar, voltado 
aos professores e técnicos administrativos que partici-
param do Projeto Reflexões desde a primeira edição, no 
ano 2000. Serão apresentados temas como a religiosi-
dade nos tempos do Papa Francisco e o mundo marista 
na atualidade. A atividade inclui o lançamento da 13ª 
edição da revista Reflexões e apresentação da Comissão 
Organizadora do projeto para 2014. O encontro será no 
teatro do prédio 40, das 17h às 18h. Informações pelo 
3353-4546.

Mostra Fotográfica da Fefid
A FACULDADE de Educação Física e Ciências do Desporto (Fefid) promove 
a 1ª Mostra Fotográfica até 1º/11 no saguão do Parque Esportivo (prédio 81). 
Com o tema Educação, esporte e saúde, a exposição traz a emoção envolvida na 
prática esportiva e na transformação pelo movimento.
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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.

Lançamentos na Feira do Livro

O REITOR JOAQUIM CLOTET e integrantes 
da Administração Superior receberam, em 26/10, 
uma delegação da província Nova Scotia (Canadá) 
e da Universidade de Dalhousie, do mesmo país. O 
grupo veio conhecer a PUCRS, tendo como interesse 
parcerias nas áreas de economia criativa, no Parque 
Científico e Tecnológico e em prospectar projetos 
com o InsCer/RS e o Cepac. Entre os visitantes cana-
denses estavam o representante da província, Dar-
rell Dexter, e a Pró-Reitora de Pesquisa da Dalhousie, 
Martha Crago.

O PRÓ-REITOR de Pesquisa, Inovação e 
Desenvolvimento, JORGE AUDY, é o novo 
presidente da Associação Internacional de 
Parques Tecnológicos e Áreas de Inovação 
(Iasp) para a América Latina. Audy também 
é vice-presidente da Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec). A eleição ocorreu du-
rante a reunião da Divisão Latino-Americana 
da Iasp, realizada durante o 23º Seminário 
Nacional da Anprotec.

O PROFESSOR JARBAS RODRIGUES 
DE OLIVEIRA, da Faculdade de Biociências, 
foi agraciado com o Prêmio Sérgio Lamb, pelo 
Conselho Regional de Farmácia. Em cerimô-
nia na Sogipa, Oliveira foi homenageado na 
área de Ensino por sua excelência profissional 
e reconhecida conduta ética e dedicação à 
promoção, proteção e recuperação da saúde.

FERNANDO KREUTZ, professor 
do Programa de Pós-Graduação em 
Biotecnologia Farmacêutica da Facul-
dade de Farmácia, conquistou mais 
uma etapa para o patenteamento 
de uma nova vacina anticâncer com 
a publicação do depósito pelo United 
States Patent and Trademark Office. 
Já em fase clínica (estudos com pa-
cientes), o produto apresenta resulta-
dos excelentes e deve entrar no mer-
cado em três anos, segundo Kreutz. 
A vacina é feita 
com células tu-
morais do pró-
prio paciente. 
Foi desenvolvi-
da pela FK Bio-
tec, sediada no 
Tecnopuc.

PATRÍCIA GROSSI, professora da Faculdade de 
Serviço Social, conquistou o Prêmio Pesquisador 
Gaúcho, na categoria Ciências Humanas e Sociais. A 
premiação, promovida pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do RS, ocorreu em cerimônia na Associação 
Médica do Rio Grande do Sul. Foram contemplados 
15 pesquisadores em sete campos do conhecimento.

DIA 8/11, ÀS 19H*
Lições de história: da história científi-

ca à crítica da razão metódica no limiar 
do século 20, de Jurandir Malerba (Org.). 
Centra-se na “crise do Historicismo”, 
entre o último quarto do século 19 e o 
primeiro do 20, período marcado pelo 
ápice da Europa na Era dos Impérios e as 
contradições que impactaram a civiliza-
ção, desembocando na Primeira Guerra 
Mundial, na crise de 1929 e na ascensão 
do Fascismo e do Nazismo. 

DIA 10/11, ÀS 15H*
Tem filhos? Prepare-se para eles 

– volume 2, de Ale-
xandre Holmer Fio-
re. Aborda tópicos 
importantes no trei-
namento de pais que 
pretendem ou que já 
estejam envolvidos 
no processo de cria-
ção dos filhos.

AO COMEMORAR seus 25 
anos, a Edipucrs participa da 59ª 
Feira do Livro de Porto Alegre. Estará 
no estande número 22. Serão ofere-
cidos descontos de 25%, e haverá 
um balaio com obras em promoção. 
Confira alguns lançamentos:

DIA 2/11, ÀS 17H* 
Crise nas alturas: história do 

transporte aéreo comercial brasi-
leiro (1927-1975), de Cláudia Musa 
Fay. Analisa o desenvolvimento da 
aviação civil no País, da implantação 
de empresas à formação da indús-
tria no segmento, além das suces-
sivas crises.

DIA 3/11, ÀS 19H*
Cacau, vozes e orixás, na escrita 

de Jorge Amado, de Biagio D’Angelo 
e Márcia Rios da Silva (Orgs.). Pers-
pectivas e olhares distintos de pes-
quisadores sobre Jorge Amado. 

DIA 6/11, ÀS 14H, NO MEMORIAL
Autoritarismo e cultura política, de Lu-

ciano Aronne de Abreu e Rodrigo Patto Sá 
Motta (Orgs.). O livro analisa experiências 
autoritárias recentes no Brasil, Argentina, 
Chile e Uruguai que contribuíram para sua 
configuração atual.

DIA 6/11, ÀS 17H*
Temas sobre envelhecimento ativo, de 

Newton Terra, Ângelo Bós e Nara Castilhos 
(Orgs.). A abordagem do envelhecimento 
ativo proporciona uma base para o desen-
volvimento de estratégias locais, nacionais 
e globais sobre a população que está enve-
lhecendo.

DIA 7/11, ÀS 17H*
A sobrevivente A21646, de Tailor Diniz. 

Depois de passar pelos campos de concen-
tração de Plaszow e Auschwitz, Hertha Spier 
foi libertada, em 15 de abril de 1945, no cam-
po de Bergen-Belsen, onde poucas semanas 
antes morrera Anne Frank.

FOTO: BRUNO TODESCHINI
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DIA 30 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Especial Elis Regina. Arran-
jos: Neemias Santos. Solista: Adriana de Almeida. Re-
gência: Marcio Buzatto. Horário: 13h. Local: saguão do 
prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura.

4Uma Noite no Museu. Atividade voltada para os 
alunos que estão fazendo intercâmbio na PUCRS. Ho-
rário: das 19h às 21h. Local: Museu de Ciências e Tec-
nologia (MCT). Informações: eventospma@pucrs.br. 
Promoção: Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica 
da Pró-Reitoria Acadêmica e MCT.

44º Congresso Internacional de Tecnologia 
para o Meio Ambiente. Último dia de inscrições 
de trabalhos. Informações: www.fiema.com.br/2014/ 
eventos-simultaneos/4. Promoção: Fundação Proamb.

4Programa Voluntariado PUCRS 2013. Inscrições 
abertas. Alunos, diplomados, professores e técnicos 
administrativos podem atuar nas áreas de saúde, edu-
cação, assistência social e meio ambiente. Inscrições: 
sala 101 do prédio 17. Horário: das 8h30min às 21h, 
de terça a quinta-feira, mediante agendamento prévio 
pelo telefone 3320-3576 ou pelo e-mail voluntariado@
pucrs.br. Informações: www.pucrs.br/pastoral. Promo-
ção: Núcleo de Voluntariado Avesol/PUCRS do Centro 
de Pastoral e Solidariedade.

DIA 31 4 QUINTA-FEIRA
41º Festival Artístico – Arte em Movimento. 
Último dia de inscrições. Data do evento: 13 e 14/11. 
Local: Parque Esportivo. Interessados devem preen-
cher formulário no www.pucrs.br/fefid e entregar na 
secretaria do prédio 81. Podem participar alunos de 
graduação, pós-graduação, diplomados, professores e 
técnicos administrativos do curso, com apresentações 
individuais ou em grupo, de no máximo quatro minu-
tos. Informações: 3320-3683. Promoção: Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Desporto (Fefid).

4Seminário das Boas Práticas Pedagógicas. Data: 
31/10 e 1/11. Participação da professora Ana Lucia Frei-
tas, da Faculdade de Educação. Inscrições gratuitas e 
informações: 3220-4342 ou cece@camarapoa.rs.gov.
br. Promoção: Câmara Municipal de Porto Alegre.

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

A verdadeira caridade exige um pouco de 
coragem: vençamos o medo de sujarmos as mãos 
para ajudar os necessitados. (Papa Francisco)

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

DIA 1º 4 SEXTA-FEIRA

4Conferência Os Desafios da Biodiversi-
dade. Ministrante: Prof. Gilles Boeuf, presi-
dente do Museu Nacional de História Natural 
da França. Horário: 10h30min. Local: anfitea-
tro do MCT. Atividade gratuita e com tradução. 
Inscrições e informações: relacionamento.mct@
pucrs.br ou 3320-3521. Promoção: Aliança 
Francesa, Consulado-Geral da França e MCT.

4Curso de extensão Atendimento e ges-
tão de contas no processo publicitário. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 4/11. 
Horário: segundas e terças-feiras, das 19h30min 
às 22h45min.Promoção: Faculdade de Comuni-
cação Social (Famecos). 

4Curso de extensão Gestão do Turismo 
Religioso e Peregrinações. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 4/11. Horário: 
de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 
17h30min e das 18h30min às 22h30min. Pro-
moção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

4Curso de extensão Inteligência de Links Patrocinados. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 4/11. Horário: segunda a sexta-feira, das 19h30min às 22h45min. Promo-
ção: Famecos. 

4Curso de extensão Memória e patrimônio histórico nas organizações. Últi-
mo dia de inscrições. Início das aulas: 4/11. Horário: segundas e quartas-feiras, das 19h às 
22h15min. Promoção: Famecos. 

4Ciclo de Palestras 25º Geda sobre Uso de Animais na Pesquisa. Tema: Lei Arou-
ca. Ministrante: Natália de Campos Grey (Unisc). Horário: 17h30min. Local: sala 307 do 
prédio 11. 

DIA 4 4 SEGUNDA-FEIRA
41ª Jornada Acadêmica Assis Brasil. Data: 4 e 5/11. Local: auditório térreo do prédio 
11. Programação: www.pucrs.br/direito. Inscrições gratuitas na secretaria da Faculdade de 
Direito, 8º andar do prédio 11. Informações: 3320-3634.

DIA 5 4 TERÇA-FEIRA
49º Colóquio Perspectivas em Epistemologia Contemporânea. Data: 5 e 6/11. Ho-
rário: das 8h25min às 11h20min. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Inscrições gra-
tuitas e no local. Informações: 3320-3554. Promoção: Programa de Pós-Graduação (PPG) 
em Filosofia, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH).

4Atualização em Bioética. Tema: Quais seriam os impactos na sociedade da nanotec-
nologia na agricultura? Ministrante: Michelle de Lara Ferraz. Horário: das 19h30min às 
21h. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Inscrições e informações: inscricaobioetica@
pucrs.br. Promoção: Instituto de Bioética.
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 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

4Gre-Nal Feminino. Data: 6/11. Ho-
rário: 19h. Local: Estádio Universitário. 
As vagas são limitadas e as alunas in-
teressadas devem inscrever-se na se-
cretaria de seus cursos. No dia do jogo, 
devem levar um quilo de alimento não 
perecível para doação. Informações: 
grenalfemininopucrs@hotmail.com 
ou facebook.com/grenal.feminino.54. 
Promoção: Fefid. 

4Projeto Horizontes. Data: 7/11. 
Horário: 17h30min. Tema: O meu, o 
seu e o nosso jeito de ser. Ministrante: 
Diogo Lara (Faculdade de Biociências). 
Local: auditório do 9º andar do prédio 
50. Promoção: Pró-Reitoria de Pesqui-
sa, Inovação e Desenvolvimento. Inscri-
ções: http://j.mp/horizontes.

EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA: 3320-3600


