
O 1º Seminário Internacional sobre Políticas Públicas, Intersetorialidade 
e Família: desafios éticos no ensino, na pesquisa e na formação profissio-
nal será realizado em 21 e 22/11, no auditório do prédio 15. O encontro 
reúne pesquisas e estudos para refletir a construção de políticas públi-
cas de saúde, assistência social e educação. Entre os convidados estão 
a coordenadora-geral de Ações Estratégicas em Educação na Saúde do 
Ministério da Saúde, Eliana Cyrino; a investigadora do Centro de Estudos 
Humanistas da Universidade do Minho (Portugal), Clara Oliveira; e a pro-
fessora da Escola de Trabalho Social da Universidade Nacional de Córdoba 
(Argentina), Nelly Nucci. Promoção: PUCRS, Unisc e Capes. Inscrições e 
programação: pucrs.br/eventos/sipinf. Informações: 3320-3727 (Educon).

Seminário sobre políticas públicas

A PUCRS, por meio da Educação Continuada (Educon), e a Federação  
das Associações Comerciais e de Serviços do RS (Federasul) assinam nesta 
quarta-feira, 20/11, parceria que iniciará com um projeto-piloto envol-
vendo Associações Comerciais e Industriais  do Estado filiadas à entida-
de. A Universidade oferecerá um curso de  extensão em EAD, nas áreas 
de Gestão de Pessoas e Negócios, nos municípios de Santa Rosa, Pelotas 
e Rio Grande. O objetivo é potencializar as regiões através da educação 
continuada e da articulação entre os diversos geradores de negócios, 
além de instrumentalizar para a liderança de pessoas e dos negócios.

Educon é parceira da Federasul

Mauá, os 200 anos  
do empreendedor

A FACULDADE de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia 
comemora, nesta quarta-
-feira, 20/11, os 200 anos 
do nascimento de Irineu 
Evangelista de Souza, o Vis-
conde de Mauá. A partir 
das 18h, no saguão do pré-
dio 50, será inaugurado um 
busto de Mauá, doado pela 

PUCRS recebe prêmios da UNITV
N O  D I A 
2 1 / 1 1 ,  à s 
20h, a UNITV 
comemora 15 
anos, com jan-
tar no Restau-
rante Panora-
ma. No evento 
de aniversá-
rio, o consór-
cio de canais 
formado por  
PUCRS, UFRGS,  
UFCSPA e UniRitter faz a entrega do Troféu Destaque UNITV. A Institui-
ção recebe três prêmios e quatro homenagens. Os contemplados com 
o troféu são a professora Ruth Gauer (Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Criminais e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas), 
o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse (Nepte/Facul-
dade de Psiologia) e o Centro de Microgravidade (MicroG/Faculdade 
de Engenharia). Os homenageados são a Universidade, por seus 65 
anos, representada pelo Reitor Joaquim Clotet; os ex-Pró-Reitores de 
Administração e Finanças, Antônio Bianchi e Paulo Franco; e o profes-
sor Carlos Alberto Carvalho (presidente emérito da UNITV).
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Orientação 
segura para 
a carreira
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NOS DIAS 21 e 22/11, ocorre o Colóquio In-
ternacional A Moda Além da Moda – Cultura 
Material e as Múltiplas Faces do Vestir, realizado 
pelo Programa de Pós-Graduação em História. 
O encontro, nos prédios 3 e 5, debate as possibi-
lidades de pesquisa e reflexão sobre a moda por 
meio de diálogo entre diferentes áreas do conheci-
mento. Entre os conferencistas convidados estão 
Pierre-Yves Balut, da Universidade de Sorbonne 
(França), e Rita Morais de Andrade, da Univer-
sidade Federal de Goiás. Inscrições no dia e no 
local. Informações: http://amodaalemdamoda.
wordpress.com.

Moda é tema de 
evento internacional

OS GANHADORES DO TROFÉU
Empresário (diplomado PUCRS): André Gerdau 
Johannpeter
Professor: Telmo Grillo
Jovem Emprendedor: Marcio Oliveira Bins, 
classificado no 4º Torneio Empreendedor com 
o projeto Inovação: solução em TI, uso da voz 
sobre IP e redução de custos em telefonia

Gerdau, e haverá o lançamento 
do livro Mauá, paradoxos de um 

visionário sobre a história do em-
preendedor considerado um dos 

mais importantes do Brasil 
no século 19. A obra é or-
ganizada pelos professores 
Nelson Fossatti e Ricardo 
Timm de Souza que esta-
rão autografando. Às 19h 
também ocorre a entrega 
do Troféu Mauá (quadro). 

A partir das 19h30min, no pré-
dio 5, há Filme com Pipoca com 
a exibição e debate de Mauá – O 
Imperador e o Rei. Informações: 
3320-3547 e face@pucrs.br.
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Teatro beneficente
O CURSO de Fisioterapia 
promove a peça teatral bene-
ficente SenESSÊNCIA, em 
22/11, às 19h30min, no au-
ditório do prédio 9. A apre-
sentação envolve aspectos do 
desenvolvimento humano e do 
envelhecimento e é produzida 
pelos alunos do 2º semestre. A 
entrada tem valor simbólico de 
R$ 5 e 1kg de alimento não pe-
recível, ou de R$ 7, para doação 
integral à Sociedade Porto-Ale-
grense de Auxílio aos Neces-
sitados (Spaan). Informações:  
bfluciane@gmail.com.
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Sustentabilidade em 
atividades acadêmicas
O TEMA da sustentabilidade se en-
caixa em diferentes atividades acadêmi-
cas. Tratando-se de um tópico amplo, 
professores e alunos podem explorá-lo 
em monografias, seminários e demais 
eventos das disciplinas de todas as áreas 

do saber. Na Faculdade de Engenharia, 
há exemplos de trabalhos de conclusão 
de curso (TCCs) com esse enfoque. Em 
2012, Renan Fernandes Hahn, aluno 
do curso de Engenharia Elétrica, pro-
pôs um sistema de iluminação eficiente 

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

Fonte:  
Projeto USE

Professor da Universidade 
de Trento na PUCRS
O PROGRAMA de Pós-Graduação em Ciência da Computação recebe 
Vincenzo D’Andrea, professor da Università degli Studi di Trento (Itália) 
entre 26/11 e 13/12. Ele irá ministrar disciplina sobre metodologias herda-
das de Ciências Sociais, as questões éticas na pesquisa e as estratégias para 
envolver as pessoas em pesquisa como “sujeitos ativos”. As aulas serão no 
prédio 32, sala 515, das 14h às 16h40min. D’Andrea também fará palestra 
sobre o tema. Interessados devem enviar e-mail para duncan.ruiz@pucrs.
br. A visita é resultado da parceria entre a Universidade de Newcastle (In-
glaterra), Universidade de Trento e PUCRS.

Semana Global do 
Empreendedorismo
A PUCRS participa da Semana Global do Empreende-
dorismo até 22/11 por meio do Núcleo Empreendedor, 
Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação (Neabi) e Raiar 
– Incubadora de Empresas. Em 20/11, serão realizadas 
oficinas de arte com local para grafitar, apresentação mu-
sical e competições de games, além de debates sobre 
inovação, tendências e novas tecnologias. No dia 21/11, 
ocorre a entrega da premiação do Torneio Empreendedor, 
das 19h30min às 21h, no auditório térreo do prédio 50. No 
mesmo dia, a programação traz também o Tecnotalk sobre 
startups, das 19h30min às 22h. Programação completa e 
inscrições: semanaglobal.org.br.

Filosofia Prática
A 12ª Semana Acadêmica do Programa de Pós-Gradua-
ção em Filosofia da PUCRS debate Filosofia Prática de 26 
a 28/11. A programação conta com palestras de especia-
listas de diferentes universidades, troca de experiências, 
discussão e avaliação do progresso na pesquisa filosófica. O 
evento é aberto à comunidade, com entrada franca. Infor-
mações: pucrs.br/ffch, no link Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia, 3320-3554 ou ppgfil.sa@gmail.

Vestibular: últimos 
dias de inscrição
ENCERRAM-SE NO dia 27/11 as inscrições para 
o concurso Vestibular de Verão da PUCRS, que podem 
ser feitas pelo site pucrs.br/vestibular ou na Central de 
Atendimento ao Aluno, no térreo do prédio 15. As pro-
vas serão nos dias 7 e 8/12, (sábado e domingo), das 
16h às 20h. A Universidade oferece 67 opções de cursos 
e 3.698 vagas. O último prazo para pagar a taxa de ins-
crição (R$ 95) é no dia 28/11. O Manual do Candidato 
está disponível no site ou pode ser adquirido por R$ 5 
no local de inscrição. Informações: Setor de Ingresso, 
3320-3557 ou no site.
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para a Academia de Ginástica do Parque Esportivo 
da PUCRS (ilustração). O projeto está em análise 
na Divisão de Engenharia e Arquitetura visando a 
reforma, incluindo pintura, e alteração do sistema 
de iluminação da Academia. A Faculdade de Comu-
nicação Social também apresenta iniciativas. Em 
novembro, estudantes do curso de Relações Públi-
cas promoveram um evento, dentro do 
Campus, com o objetivo de incentivar o 
uso da bicicleta em Porto Alegre.

FOTO: IVAN VICENCIO/STOCK.XCHNG



Fonte:  
Dulce Hatzenberger e 
Vanessa Manfredini, 
supervisoras de 
estágio no Sapp
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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.

Atendimento em Psicologia

O INSTITUTO de Cultura e o Instituto Cer-
vantes, com o apoio da Faculdade de Letras, 
rea lizaram mais uma edição de La Cultura 
con Ñ. María Gómez Bedoya, professora do 
Cervantes, apresentou El aceite de oliva de Es-
paña: cultura, ciencia y gastronomía. A pro-
fessora da Letras, SUSANA CREUS falou sobre 
Una pizca de saberes e sabores de Argentina. 
O evento contou com a presença do cônsul adi-
do cultural do Consulado Geral da Argentina, 
ministro Julio Devoto Martínez (foto).

ALUNOS DA PUCRS que retornaram à Universidade depois de fazerem parte do pro-
grama Ciência sem Fronteiras participaram de uma videoconferência com representantes 
da Capes e do CNPq sobre os resultados da iniciativa do governo federal de proporcionar 
intercâmbio e mobilidade acadêmica internacional com bolsas de estudo. Também estive-
ram presentes no encontro professores e diretores das unidades participantes do progra-
ma, entre eles, a Pró-Reitora Acadêmica, SOLANGE KETZER, a diretora de Graduação, 
VALDEREZ LIMA, e a coordenadora de Mobilidade Acadêmica, FLAVIA THIESEN.

GERALDO DE CARLI, professor da 
Faculdade de Biociências, recebeu 
homenagem especial no 23º Con-
gresso Brasileiro de Parasitologia, 
realizado em Florianópolis (SC). O 
docente e pesquisador foi agraciado 
com uma placa, destacando toda a 
sua contribuição à parasitologia bra-
sileira nos último 50 anos.

REORIENTAÇÃO 
DE CARREIRA

É realizada quando 
uma pessoa, já formada e mui-
tas vezes inserida no mercado de 
trabalho, está questionando a posição em 
que se encontra e procura outras alternativas 
profissionais. Às vezes o profissional pensa em trocar 
de área e quer mudar a atuação dentro da mesma for-
mação profissional. A utilização dos instrumentos é 
similar à orientação profissional, porém os objetivos 
do processo e o direcionamento dos encontros mudam 
por se tratar de uma reorientação 
de carreira. Os encontros são indi-
viduais, e as atividades envolvem 
entrevistas e testes com o objetivo 
de avançar no autoconhecimento.

O SERVIÇO de Atendimento e 
Pesquisa em Psicologia (Sapp), liga-
do à Faculdade de Psicologia, realiza 
orientação profissional e reorienta-
ção de carreira. No primeiro servi-
ço, o enfoque é a tomada de decisão 
como um processo que reflete a au-
tonomia do orientando. Os encon-
tros não definem a área/carreira/
curso a seguir, mas ajudam a pessoa 
no autoconhecimento e na busca de 
informações relevantes para fazer 
sua escolha. São conduzidos por alu-
nos de Psicologia em final de curso 
que realizam estágio obrigatório no 
Sapp, sob a supervisão semanal de 
professores. Confira detalhes:

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
É voltada àqueles que estão em 

processo de definição sobre o rumo 
a seguir no que se refere à formação 
profissional. Os vestibulandos são os 
que mais procuram o Sapp para isso, 
mas hoje se identifica uma busca mais 
diversificada, com diferentes públicos. 
Auxilia para que o orientando se co-
nheça melhor, possa refletir sobre seu 
projeto de vida e procure informações 
sobre profissões, mercado de trabalho, 
visando a uma decisão mais segura. 
Não se trata de psicoterapia. São en-
contros semanais com entrevistas e 
aplicação de testes. A pessoa opta por 
orientação em grupo ou individual.
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A CONVITE da Universidade 
de Santander, em Bucaramanga 
(Colômbia), a diretora da Fa-
culdade de Química, SANDRA 
EINLOFT, participou do 13º 
Seminário Internacional Del 
Medio Ambiente e Desarrollo 
Sostenible, de 6 a 8 de novem-
bro. Realizou a conferência de 
abertura do evento sobre Tec-
nologias para captura de CO2: 
estado da arte e perspectivas.
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DIA 20 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa musical. Apresentação especial 
sobre Milton Nascimento. Homenagem ao Dia da 
Consciência Negra. Programa: Coração de Estudan-
te, Bola de Meia, Canção da América, entre outras. 
Regência: Marcio Buzatto. Horário: 13h. Local: Sa-
guão do prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura.

4Seminário Integrador do 1º Curso de Espe-
cialização em Gestão de Políticas Públicas. 
Local: auditório da Federação para o Desenvolvi-
mento dos Recursos Humanos (FDRH), Av. Praia 
de Belas, 1595. Horário: 14h. Inscrições gratuitas e 
no local. Promoção: Faculdades de Serviço Social e 
Educação, Secretaria de Políticas para as Mulheres 
do RS e FDRH.

4Semana da Consciência Negra. Palestras: 
Dez anos da Lei 10.639/03: desafio político e pe-
dagógico para as escolas e O saber é multicor, 
experiências com crianças do 4º ano do Ensino 
Fundamental. Ministrantes: Professoras Edianie 
Bardoni e Maria Elisabete Machado. Local: anfite-
atro do prédio 15. Horário: 19h30min. Inscrições 
gratuitas e no local. Até o dia 22/11 também ocorre 
a exposição Arte Afro-Brasileira, aberta à visitação 
no 2º andar do prédio 15. Informações: 3353-4850. 
Promoção: Faculdade de Educação e Núcleo de Es-
tudos em Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

DIA 21 4 QUINTA-FEIRA
4Palestra Pucprev. Tema: Plano de previdên-
cia Bradesco. Atividade para professores e fun-
cionários que ainda não aderiram ao plano e têm 
interesse em fazê-lo. A palestra também ocorre 
em 22/11. Horário: 17h30min. Local: auditório do 
prédio 40. Informações: 3320-3519. Promoção: 
Pucprev/Proaf.

4Mesa de lançamento do livro Dimensões 
Políticas da Justiça. Apresentação: Prof. Fernan-
do Filgueiras (UFMG). Debate: Professores Fabia-
no Engelmann (UFRGS) e Rodrigo G. de Azevedo  
(PUCRS). Horário: 19h. Local: auditório do prédio 9. 
Promoção: Programas de Pós-Graduação em Ciên-
cias Sociais (PUCRS) e em Ciência Política (UFRGS).

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

A caridade, a paciência e a ternura são tesouros 
belíssimos. E, quando alguém os possui, quer 
dividi-los com os demais. (Papa Francisco)

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

DIA 22 4 SEXTA-FEIRA
4Curso de extensão Consultoria em Alimen-
tação Coletiva. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 23/11. Horário: sábados, das 8h30min 
às 17h20min. Promoção: Faculdade de Enfer-
magem, Nutrição e Fisioterapia (Faenfi). 

4Curso de extensão Inteligência de Links 
Patrocinados. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 25/11. Horário: de segunda a sexta-
-feira, às 19h30min. Promoção: Faculdade de 
Comunicação Social (Famecos). 

4Curso de extensão Calculadora Finan-
ceira HP 12C. Último dia de inscrições. Data: 
23/11. Horário: das 8h30min às 12h e das 13h às 
16h30min. Promoção: Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia (Face). 

4Intensivo de revisão para o Exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil 2ª Fase 
– (modalidade a distância). Cursos: Direi-
to Civil e Processo Civil, Direito do Trabalho 
e Processo do Trabalho e Direito Penal e Pro-
cesso Penal. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 2/12. Promoção: Faculdade de Direito e 
PUCRS Virtual. 

4Projeto Missão Solidária. Último dia de 
inscrições. Preparação e realização de ativi-
dades na comunidade Mario Quintana (Zona 
Norte). Data: de 12 a 17/12. Informações: 
3320-3576. Promoção: Centro de Pastoral e 
Solidariedade.

4Palestra Importância do PET/CT na prá-
tica médica atual. Último dia para confirmar 
presença pelo cim@pucrs.br. Data: 25/11. Mi-
nistrante: Prof. Henry Engler, médico respon-
sável pelo Centro de PET da Universidade de 
Uppsalla (Suécia) e diretor do Centro Uruguaio 
de Imagem Molecular. Horário: 20h. Local: 
anfiteatro Ir. José Otão do Hospital São Lucas. 
Entrada franca. Promoção: Propesq/Instituto 
do Cérebro do RS (InsCer).

DIA 23 4 SÁBADO
45ª Corrida pelo Idoso. Horário: 10h. Local: 
Parque Esportivo. Inscrições: igg@pucrs.br ou 
no local. Valor simbólico: 1kg de alimento não 
perecível. Informações: 3336-8153. Promoção: 
Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG).
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 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

4Trancamento de matrícula ou can-
celamento de disciplinas. Data: 29/11. 
Último dia para requisição. Informações: 
3320-3573.  

4Coral e Orquestra Filarmônica. 
Data: 15/12. Horário: 20h. Concerto de 
Natal. Participação especial do cantor Mil-
ton Nascimento. Local: Parcão. Entrada 
franca. Promoção: Instituto de Cultura.

4Programa Trainee Samsung 2014. 
Até 9/12 estão abertas as inscrições 
para o 3º Programa Trainee Samsung 
2014 pelo www.ciadetalentos.com.br/ 
traineesamsung. São 20 vagas em São 
Paulo para atuação com operações focadas 
no Brasil e América Latina.

EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA: 3320-3600

DIA 25 4 SEGUNDA-FEIRA
4Curso de extensão Natal e Ano Novo: 
ceias com sabor e saúde. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 26/11. Horário: 
terças-feiras, das 19h30min às 22h45min. 
Promoção: Faenfi. 

4Pesquisa do Universia. Último dia para 
responder. Professores, estudantes e técnicos 
administrativos podem participar. O ques-
tionário é preparatório para o 3º Encontro 
Internacional de Reitores Universia Brasil 
e pode ser respondido no http://participa. 
universitario2014.com/pesquisa-br.

4Avaliação da Biblioteca Central. Último 
dia para responder à pesquisa de satisfação 
em relação à qualidade dos serviços prestados, 
fontes de informação oferecidas, infraestrutu-
ra, atendimento e comunicação. O link para o 
questionário é enviado por e-mail à comuni-
dade universitária. Informações: 3353-4371.

DIA 26 4 TERÇA-FEIRA
4Curso de extensão Saúde das Popu-
lações Negra e Indígena (modalidade 
a distância). Último dia de inscrição. Início 
das aulas: 30/12. Promoção: Faculdade de 
Psicologia. 


