
Congresso trata  
de conhecimento 
e inovação
O 3º Congresso Internacional do 
Conhecimento e Inovação realiza-se 
nos dias 13 e 14/11, no auditório do 
prédio 32, e trata do tema Parques 
tecnológicos e o capital intelectual: 
inovar em tempos turbulentos. O 
case do Parque Científico e Tecnoló-
gico (Tecnopuc) será apresentado no 
dia 13/11, às 10h, pelo diretor Ro-
berto Moschetta. O evento é promo-
vido pelo Tecnopuc e pelo Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia 
e Gestão do Conhecimento da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Informações: www.egc.ufsc.
br/ciki.

Inovamed aborda 
internacionalização
NOS DIAS 18 e 19/11, a Fa-
culdade de Medicina promove o 2º 
Inovamed – Internacionalização na 
Famed, com o tema Intercâmbio 
acadêmico no exterior, como fazer? 
O evento, no anfiteatro Ir. José Otão 
do Hospital São Lucas, começa às 
18h do dia 18/11, quando o diretor 
Jefferson Braga explica a seleção dos 
alunos ao Prêmio Leonel Lerner, que 
dá direito a três meses na Universi-
dade de Miami (EUA). Inscrições na 
secretaria da Famed. Vagas limita-
das. Informações: pucrs.br/famed. 
Confira a programação:

Incubadora Raiar 
completa dez anos
A RAIAR – Incubadora de Empresas da 
PUCRS completa dez anos em novembro. 
Sua missão é dar suporte a empresas nas-
centes de base tecnológica e inovação. No 
local, alunos, diplomados, funcionários e 
público em geral recebem orientação para 
direcionar suas ideias de negócio inova-
doras ou de base tecnológica. Ao estabe-
lecerem vínculo, têm apoio nas áreas de 
gestão, design e comunicação. Para come-
morar a primeira década, a Raiar preparou 
programação integrada à Semana Global 
do Empreendedorismo, que vai até 21/11. 
Voltada a toda a comunidade acadêmica, 

a empresas do Tecnopuc e autoridades, a 
programação envolve visita à Raiar, no dia 
19/11, debates sobre startups, empreen-
dedorismo e inovação e evento oficial em 
comemoração ao aniversário. O seminário 
de abertura da semana será dia 18/11, às 
19h30min, no teatro do prédio 40. Infor-
mações: http://j.mp/semanaemp. Atual-
mente, a Incubadora apoia 22 startups de 
base tecnológica e inovação em suas unida-
des de Porto Alegre e Viamão, incluindo as-
sociadas, que usufruem dos serviços, mas 
ficam instaladas em ambientes próprios. 
Mais de 70 empresas passaram pela Raiar.

Pró-Mata tem estação 
meteorológica

O CENTRO de Pesquisas e Conservação da 
Natureza Pró-Mata, ligado ao Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais, instalou 
sua estação meteorológica, a única na região. 
O Pró-Mata localiza-se em uma área de 3,1 mil 
hectares, em São Francisco de Paula. O novo 
equipamento faz coletas automáticas de dados 
de diversos parâmetros climáticos, como tem-
peratura e umidade do ar, radiação solar, plu-
viosidade e velocidade do vento, os quais serão 
disponibilizados para trabalhos de pesquisas 
em diversas áreas. Essa conquista representa 
um novo marco científico ao Centro, pois incentiva e dá suporte a atividades de pesquisa 
que são de grande importância para a preservação dos ecossistemas da região.
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Bicicletas:  
lazer e 
alternativa  
de mobilidade
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DIA 18/11, ÀS 18H

Palestra O impacto da formação 
profissional após uma experiência de 
intercâmbio no exterior, com o professor 
Carlos Barrios

Tira-dúvidas com Juarez Correa 
(Assessoria para Assuntos Internacionais 
e Interinstitucionais) e Flavia Valladão 
Thiesen (Coordenadoria de Mobilidade 
Acadêmica da Pró-Reitoria Acadêmica) e 
mesa-redonda com alunos que fizeram 
intercâmbio e outros que gostariam de 
passar pela experiência

DIA 19/11, ÀS 18H

Palestra sobre resultados da pesquisa 
realizada com docentes da Famed 
abordando internacionalização, com a 
professora Rita Mattiello, seguida de relatos 
de estudantes

Palestra Proficiência em inglês para 
médicos, com Judith Scliar e Cristina Perna



O PROGRAMA de Pós-Gra-
duação em História promove o 
Colóquio Internacional A Moda 
Além da Moda – Cultura Material 
e as Múltiplas Faces do Vestir, nos 
dias 21 e 22/11, nos prédios 3 e 5. 
O encontro terá conferências de 

Pierre-Yves Balut, da Universida-
de de Sorbonne (França), e Rita 
Morais de Andrade, da Univer-
sidade Federal de Goiás. Inscri-
ções no dia e no local. Informa-
ções: http://amodaalemdamoda. 
wordpress.com.
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Moda Além da Moda

Pesquisa de satisfação

Bicicleta como 
transporte alternativo

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

NAS GRANDES concen-
trações urbanas, os engarra-
famentos tornam-se cada vez 
mais comuns. Porto Alegre não 
está fora desse contexto e o uso 
da bicicleta é uma alternativa 
para amenizar os impactos que 

vêm acontecendo no dia a dia. 
Até 2014, a prefeitura da Capi-
tal tem como objetivo fazer 50 
quilômetros de ciclovias e, até 
o momento, foram concluí dos 
30%. Além de investir nas ci-
clovias, criou um programa de 

aluguel de bicicletas (Samba), 
que conta com 39 estações de 
aluguel, espalhadas pela cida-
de, sendo que 24 estão prontas 
e em uso. O uso da bicicleta 
não polui o meio ambiente e é 
uma ótima forma de se exerci-

tar, não gera custos, diminui o 
estresse e pode proporcionar 
momentos de descontração 
e tranquilidade. Saiba mais 
em www.mobi-
licidade.com.br/ 
bikepoa.asp.
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Semana da 
Consciência Negra
PARA CELEBRAR a Semana da Consciência 
Negra, o Núcleo de Estudos em Cultura Afro-Bra-
sileira e Indígena (Neabi) promove eventos de 18 a 
22/11. Nesse período, ocorre a exposição de pintura 
Arte Afro-Brasileira, no 2º andar do prédio 15. Em 
20/11, serão realizadas as palestras Dez anos da Lei 
10.639/03: desafio político e pedagógico para as 
escolas, com a professora Edianie Azevedo Bardo-
ni, da Escola Chapéu do Sol, e O saber é multicor, 
experiências com crianças do 4º ano do Ensino 
Fundamental, com a professora Maria Elisabete 
Machado, da Escola Alm. Álvaro Alberto da Motta 
e Silva, das 19h30min às 21h, no anfiteatro do pré-
dio 15, sala 240. Em 28/11, ocorre o Aluabá Clube 
do Livro, com leituras africanas, às 10h, na sala 201. 
Informações: 3353-4850.

Participe de 
pesquisa do 
Universia
COMO TRABALHO 
preparatório para o 3º 
Encontro Internacional 
de Reitores Universia Rio 
2014, o Universia Brasil 
abriu um canal para ouvir 
professores, estudantes e 
técnicos administrativos 
de universidades sobre 
temas como o presente 
e o futuro da educação. 
Em http://participa. 
universiario2014.com/
pesquisas-br, há um 
questionário a ser respon-
dido pela comunidade 
universitária.

A BIBLIOTECA Central promove uma pes-
quisa de satisfação em relação à qualidade dos 
serviços prestados. O link para o questionário é 
enviado por e-mail para a comunidade acadêmica 
e pode ser acessado até 25/11. Serão avaliados 
serviços prestados, fontes de informação ofereci-
das, infraestrutura, atendimento e comunicação. 
Informações: 3320-4371.

Seminário sobre 
Políticas Públicas
A PUCRS sedia o 1º 
Seminário Internacional 
sobre Políticas Públicas, 
Intersetorialidade e Fa-
mília: desafios éticos no 
ensino, na pesquisa e na 
formação profissional, 
nos dias 21 e 22/11, no 
auditório do prédio 15. 
Entre os convidados estão a coordenadora-geral de 
Ações Estratégicas em Educação na Saúde do Ministé-
rio da Saúde, Eliana Goldfarb Cyrino; a investigadora 
do Centro de Estudos Humanistas da Universidade do 
Minho, de Portugal, Clara Costa Oliveira; e a professo-
ra da Escola de Trabalho Social da Universidade Nacio-
nal de Córdoba, da Argentina, Nelly Nucci. Promoção:  
PUCRS, Unisc e Capes. Inscrições e programação: pucrs.br/ 
eventos/sipinf. Informações: 3320-3527.
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ALUNOS DA disciplina de Expressão e Re-
presentação III, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, visitaram a 9ª Bienal do Mercosul. 
Guiados pela professora BEATRIZ DORFMAN, 
debateram sobre a exposição e sobre os edifícios 
do Museu de Arte do RS, do Memorial do RS e do 
Santander Cultural. Um dos aspectos discutidos 
foi a relação entre as obras de arte contemporâ-
neas e os espaços da arquitetura dos três edifícios 
da Praça da Alfândega, construídos nas primeiras 
décadas do século 20, com projetos do arquiteto 
alemão Theo Wiederspahn.

DOM DADEUS GRINGS, Arcebispo de Porto Alegre e Chance-
ler da PUCRS até 15/11, recebeu homenagem na cerimônia de en-
trega da Medalha Ir. Afonso a funcionários e pessoas que prestam 
serviços à Instituição. O Reitor IR. JOAQUIM CLOTET agradeceu 
ao religioso, que “orientou com muita prudência e sabedoria esta 
Universidade”. No dia 15, assume DOM JAIME SPENGLER.

O PROFESSOR MÁRCIO GROSSI, da Faculdade de Odon-
tologia, conquistou prêmio da International College of Prostho-
dontics, recebido em Turim (Itália). Participou com pôster da reu-
nião bienal da entidade, que promove a especialidade de prótese 
dentária em nível internacional. O trabalho é a tese de doutorado 
de PATRÍCIA PROGIANTE, orientada por Grossi. O estudo fez 
o primeiro levantamento epidemiológico de disfunção têmporo-
-mandibular e dor orofacial em uma população brasileira, na ci-
dade de Maringá (PR). O material ficará disponível no site da ICP, 
no ícone de educação continuada.
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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.

A PUCRS foi sede do 
Encontro Marista de Mis-
são e Gestão, promovido 
pela União Marista do 
Brasil (Umbrasil) e realiza-
do de 5 a 7/11. O evento, 
que reuniu presidentes de 
mantenedoras, superintendentes, dirigentes de empreendimentos, gestores educacionais, 
pastoral e sociais do Brasil Marista – composto pelas províncias do RS, Centro Sul, Centro 
Norte e Umbrasil –, avaliou cenários, tendências e perspectivas do ambiente educacional. O 
Reitor IR. JOAQUIM CLOTET e o diretor-presidente da Umbrasil, IR. JOSÉ WAGNER 
DA CRUZ, foram os anfitriões do grupo que participou de palestras e debates sobre o tema.

Enade avalia cursos da saúde
CURSOS AVALIADOS*

4Educação Física (Bachare-
lado), Enfermagem, Fisioterapia, 
Medicina, Medicina Veterinária, 
Nutrição, Odontologia, Serviço So-
cial e Farmácia.
* Entre os que a PUCRS oferece

QUESTIONÁRIO  
DO ESTUDANTE

4Deve ser respondido 
até 24/11, pelo enadeies.
inep.gov.br/enadeIes.

INFORMAÇÕES
4pucrs.br/enade

ACESSO AO ENADE 
COMENTADO  
DA PUCRS*

4j.mp/pubeletro
* Que tem 22 edições  
e contempla 15 cursos

A PROVA do Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade), 
aplicada pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais (Inep)/Minis-
tério da Educação, será no dia 24/11, 
envolvendo cursos da área da saúde. 
Integrante do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Si-
naes), o Enade é realizado a cada três 
anos, por curso, e avalia o desempe-
nho dos estudantes em relação ao 
conteúdo programático específico e 
temas de conhecimentos gerais. O 
peso do Enade no Conceito Preliminar 
de Curso (CPC) é de 20%, e o Indicador 
da Diferença entre os Desempenhos 
Esperado e Observado (IDD) vale 35%. 
Ainda compõem o CPC a avaliação dos 
alunos quanto à infraestrutura e proje-
to pedagógico do curso, a titulação dos 
professores e o regime de trabalho. 
Cada vez mais se expande a ideia de 
que o impacto do resultado interfere 

na trajetória do estudante 
ou egresso, e não só na ava-
liação do curso. 

PRÓXIMA PROVA
424/11, às 13h

QUEM PARTICIPA
4São inscritos pela Ins-

tituição os estudantes de 
primeiro ano (ingressantes) 
e de último ano (concluin-
tes) das áreas e cursos a se-
rem avaliados, mas apenas 
os concluintes fazem a pro-
va. São considerados con-
cluintes aqueles que têm 
expectativa de conclusão 
do curso até julho de 2014 
ou concluíram 80% da carga 
horária mínima do currículo 
até o término do período de 
inscrição na prova.
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BOLSA MÉRITO ENADE
4A PUCRS destina a Bolsa Mérito Enade 

de Pós-Graduação Lato Sensu ao aluno con-
cluinte de curso de graduação com melhor 
desempenho. Serão concedidas nove bolsas, 
uma para cada curso. O aluno beneficiado 
terá desconto integral na matrícula e nas 
mensalidades de uma especialização promo-
vida e indicada pela PUCRS. Para candidatar-
-se, deverá apresentar Boletim de Desem-
penho, disponível no site do Inep à unidade 
acadêmica, que será comparado ao conceito 
máximo alcança-
do por alunos da 
PUCRS no curso.

Fonte: Marion Creutzberg, 
coordenadora de Avaliação 
da Pró-Reitoria Acadêmica
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DIA 13 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa musical. Apresentação Especial Talentos 
do Coral. Obras de Händel, Gounod, Mozart, Santoro, 
Purcell e Puccini. Horário: 13h. Local: saguão do prédio 
9. Promoção: Instituto de Cultura.

41º Festival Artístico – Arte em movimento. Até 14/11. 
Local: 6º andar do prédio 81/Parque Esportivo. Apresen-
tações de dança, ginástica e arte circense. Evento aberto ao 
público e com entrada franca. Informações: 3320-3683. 
Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto (Fefid).

4Palestras sobre tradução. Temas: A tradução para 
dublagem no Brasil e O mercado de tradução e as com-
petências tradutórias. Ministrantes: Profª Raquel Farias 
e tradutor Fabiano Gonçalves. Horário: das 19h30min às 
22h30min. Local: auditório 305 do prédio 8. Inscrições 
gratuitas pelo fale@pucrs.br ou no local. Sujeito à dispo-
nibilidade de vagas. Informações: 3320-3528. Promoção: 
Departamento de Letras Estrangeiras/Faculdade de Le-
tras (Fale). 
4Palestra e debate: Gestão de Pessoas em Projetos. 
Ministrantes: Fernanda Bocoli (Procergs), Patrícia Borges 
Fernandes (Tlantic) e Roberto Petry (Dell). Horário: das 
19h15min às 21h50min. Local: auditório 517 do prédio 
32. Inscrições gratuitas pelo http://sucesurs.org.br ou no 
local. Sujeito à disponibilidade de vagas. Promoção: Asso-
ciação dos Usuários de Informática e Telecomunicações 
do RS (Sucesu/RS).

DIA 15 4 SEXTA-FEIRA
4Feriado Nacional – Proclamação da República.

DIA 16 4 SÁBADO
4Avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu. Último dia para professores e alunos de mestrado 
e doutorado registrarem seu nível de satisfação em relação 
à organização, disciplinas, pesquisa, orientação (discentes) 
e ao próprio instrumento. Acesso: docentes pelo http://
pucrs.br/autoavaliacao e estudantes pelo http://pucrs.br, 
no link Central de Alunos, opção Informações Acadêmicas. 
4Suspensão das aulas para atividades de planeja-
mento.

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

DIA 18 4 SEGUNDA-FEIRA
4Curso de extensão Excel Interme-
diário 2007. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 19/11. Horário: terças 
e quintas-feiras, das 14h às 17h35min. 
Promoção: Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia 
(Face).  
4Curso de extensão Bioinformá-
tica. Uma introdução com a lingua-
gem Python. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 19/11. Horário: de 
terça a sexta-feira, das 19h30min às 
22h45min. Promoção: Faculdade de 
Biociências.  
4Trocando Ideias. Tema: O espírito 
de Natal. Convidada: terapeuta Norma 
Varani. Local: sala 411 do prédio 50. 
Horário: 14h30min. Atividade voltada 
a pessoas acima de 50 anos. Inscri-
ções gratuitas e no local. Informações:  
3353-4114. Promoção: Núcleo de Pes-
quisa em Demandas e Políticas Sociais 
(Nedeps)/Faculdade de Serviço Social.

DIA 19 4 TERÇA-FEIRA
47ª Edição do Programa de Residên-
cia Multiprofissional e em Área Pro-
fissional da Saúde (Premus). Último 
dia de inscrições. Áreas de Enfermagem, 
Educação Física, Farmácia, Física Médi-
ca, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia e Serviço Social. Início do 
curso: 6/3. Duração: dois anos.  
4Curso de extensão comunitária. 
Tema: Filosofia Contemporânea. Mi-
nistrante: Prof. Urbano Zilles. Horá-
rio: das 17h às 19h. Local: auditório do 
prédio 5. Inscrições gratuitas e no local. 
Informações: 3320-3555. Promoção: 
Departamento de Filosofia/Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas e Pro-
grama Institucional de Bolsa de Inicia-
ção à Docência (Pibid).
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 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

4Seminário Integrador do 1º 
Curso de Especialização em Ges-
tão de Políticas Públicas. Data: 
20/11. Local: auditório da Federa-
ção para o Desenvolvimento dos 
Recursos Humanos (FDRH), Av. 
Praia de Belas, 1595. Horário: das 
14h às 17h. Inscrições gratuitas e 
no local. Promoção: Faculdades de 
Serviço Social e Educação, Secreta-
ria de Políticas para as Mulheres do 
RS e FDRH.
4Projeto Missão Solidária. Data: 
22/11. Último dia de inscrições. Pre-
paração e realização de atividades 
na comunidade Mario Quintana 
(Zona Norte). Data: de 12 a 17/12. 
Informações: 3320-3576. Promo-
ção: Centro de Pastoral e Solida-
riedade.
425º Geda. Ciclo de palestras 
sobre uso de animais na pesquisa: 
aspectos éticos e jurídicos. Data: 
22/11. Tema: Ética na pesquisa. 
Palestrantes: Professores Agemir 
Bavaresco e Orci Bretanha Teixeira. 
Horário: 17h30min. Local: sala 307 
do prédio 11. Promoção: Faculdade 
de Direito.  
4Teatro beneficente. Data: 22/11. 
Apresentação da peça SenESSÊN-
CIA por alunos do curso de Fisiote-
rapia. Horário: 19h30min. Ingresso: 
valor simbólico de R$ 5 e 1 kg de 
alimento não perecível, ou de R$ 7. 
Doação integral do lucro à Socieda-
de Porto-Alegrense de Auxílio aos 
Necessitados (Spaan). Informações: 
bfluciane@gmail.com. Promoção: 
Faculdade de Enfermagem, Nutri-
ção e Fisioterapia.
4Coral e Orquestra Filarmônica. 
Data: 15/12. Horário: 20h. Ópera 
Otello de Verdi, Nona Sinfonia de 
Beethoven e Concerto de Natal. Par-
ticipação especial de Milton Nasci-
mento. Local: Parcão. Entrada fran-
ca. Promoção: Instituto de Cultura.

Com muita frequência, temos colaborado para 
a globalização da indiferença; procuremos, 
em vez disso, viver uma solidariedade global.

(Papa Francisco)

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

EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA: 3320-3600


