
Lançados objetos de 
aprendizagem em inglês

COM A crescente internacio-
nalização da PUCRS e a valori-
zação do intercâmbio e da mo-
bilidade acadêmica, a Pró-Rei-
toria Acadêmica lança os Obje-
tos de Aprendizagem de Inglês. 

Desenvolvidos pelo Laboratório 
de Aprendizagem (Lapren), em 
parceira com a Faculdade de 
Letras, os softwares oportuni-
zam a compreensão e a prática 
de conteúdos de nível básico e 

intermediário, como verb ten-
ses, cognates and false cognates 
e phrasal verbs. Os materiais 
contribuem para o desenvolvi-
mento de competências em lei-
tura, escrita e compreensão au-

ditiva. Estão disponíveis no Re-
positório Institucional (lapren.
pucrs.br) e em pucrs.br/mais-
saber, pucrs.br/pma e www.
facebook.br/pma. São compatí-
veis com tablets e smartphones.

O INSTITUTO de Geriatria e Gerontologia 
(IGG) promove o 15º Simpósio Internacional, de 
27 a 29/11, no auditório térreo do prédio 50. 
O evento, alusivo aos 40 anos do IGG, discute os 
principais problemas de saúde que afetam a po-
pulação idosa e as formas de prevenção. Profissio-
nais do Instituto e da Europa debatem demências, 
depressão, aterosclerose, osteoporose, longevida-
de, exercícios físicos, geriatria preventiva, doen-
ças cardiovasculares e cerebrovasculares, entre 
outros. Veja a programação no pucrs.br/eventos/ 
simposiogeriatria. Informações: 3336-8153.

IGG comemora 40 
anos com simpósio 

internacional
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Engenharia e Protótipos 3D são parceiros
A PROTÓTIPOS 3D, empresa incuba-
da na Raiar, e o Centro de Energia Eólica (CE-
-Eólica) da Faculdade de Engenharia (Feng) 
começaram uma parceria para prototipa-
gem em três áreas: modelo de hélices em 
escala para teste de túnel de vento, análise 

de parques eólicos, por meio de miniaturas e 
trabalhos de conclusão de curso e mestrado. 
Além da possibilidade de prototipar projetos 
desenvolvidos em sala de aula com custos 
menores comparados ao mercado, o traba-
lho agiliza o processo de produção.

Universidade recebe 
Prêmio Santander

O PROJETO Simulação 
computacional de multidões: 
prevendo e evitando desastres, 
coordenado pela professora 
da Faculdade de Informática 
(Facin), Soraia Musse (na foto 
com o Reitor Joaquim Clotet, à 
esquerda), rendeu à Universida-
de o Prêmio Santander Ciência e 
Inovação na categoria Tecnolo-
gia da Informação, da Comuni-
cação e da Educação. A cerimô-
nia foi realizada em 19/11, em 

São Paulo. A ferramenta Crowd-
Sim simula o comportamento 
de pessoas em ambiente com 
grande aglomeração, foi finan-
ciada pela Finep e desenvolvida 
no Laboratório de Simulação 
de Humanos Virtuais da Facin, 
vinculado ao Instituto Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia em 
Sistemas Embarcados Críticos 
(INCT-SEC), do CNPQ. O funcio-
namento do software pode ser 
visto no http://j.mp/1bOOIBx.

FOTO: ALZIRO RODRIGUES O NÚCLEO Empreendedor realizou a cerimô-
nia de premiação dos alunos vencedores do 7º 
Torneio Empreendedor em 21/11. Nosso Carro, 
Soleil e Porto Alegre VC foram os modelos de ne-
gócio vencedores. Outros sete projetos também 
receberam destaque, como Porto Alegre VC, na 
categoria Empreendedorismo Social, e projeto 
Prisma, em Inovação. Os três primeiros colocados 
receberam bolsas de estudo no valor de R$ 15 mil, 
R$ 10 mil e R$ 5 mil. Os dez primeiros colocados 
estão classificados para participar do Programa 
de Pré-Incubação da Raiar – Incubadora de Em-
presas da PUCRS.

Torneio 
Empreendedor 

divulga vencedores

FOTO: BRUNO TODESCHINI
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Mantenha a praia limpa
TODOS OS anos, 
milhares de turistas pas-
sam uma temporada no 
litoral brasileiro e, em 
consequência do cres-
cimento no número de 
pessoas, aumenta a pos-

sibilidade de o lixo ficar 
espalhado pela areia e 
ser levado pela maré. La-
tas de refrigerante, copos 
plásticos e papéis devem 
ser guardados e poste-
riormente levados para 

a lixeira (sem descuidar-
-se do destino correto 
conforme o tipo de resí-
duo). Algumas cidades 
brasileiras, a exemplo 
do Rio de Janeiro, estão 
punindo com multas 

mais pesadas quem joga 
lixo na rua. A Prefeitura 
de Porto Alegre também 
protocolou projeto na 
Câmara para um novo 
Código Municipal de 
Limpeza Urbana. Des-

sa forma, cuida-se do 
meio ambiente, além de 
preservar espécies mari-
nhas que têm a vida pre-
judicada ao 
ingerir todo 
esse lixo.

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

Fórum debate 
interfaces e espaços 
interdisciplinares
EM 28/11, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inova-
ção e Desenvolvimento (Propesq) promove a 
9ª edição do Fórum de Interdisciplinaridade 
2013, às 17h30min, no auditório térreo do 
prédio 40. O tema será Interfaces e espaços in-
terdisciplinares: jogos e mídias. Os professores 
da Faculdade de Informática Milene Silveira e Marcio Pinho ministram 
as palestras Visualizando interações sociais e Ambientes virtuais e ima-
gens digitais: como um computador “vê” o mundo, respectivamente. 
Informações e inscrições: www.pucrs.br/foruminterdisciplinaridade.

Atividades de Natal
A PUCRS realiza diversas 
atividades alusivas ao Natal. 
Em 4/12, ocorre a montagem 
da árvore de Natal e o espetá-
culo do Coral e da Orquestra, 
das 18h30min às 19h, em fren-
te ao prédio 1. Em seguida, das 
19h às 21h30min, o Mundo da 
Criança traz atividades lúdicas 
para filhos de professores e técnicos administrativos, 
no prédio 41. Veja os demais eventos:

Informações: 3353-4357.

Fonte:  
Projeto USE

Orquestra, 
Coral e Milton 
Nascimento
O CORAL e a Orquestra Filarmônica da 
PUCRS participam do Concerto Comunitá-
rio de Natal, ao lado do cantor e compositor 
Milton Nascimento, em 15/12, no Parque 
Moinhos de Vento, às 20h. A regência é do 
maestro Márcio Buzatto. Também haverá 
apresentação da escola de dança Ballet 
Concerto. No repertório, músicas clássicas, 
populares e natalinas. A entrada é franca.

HSL realiza Feira do Livro Infantil
O HOSPITAL São Lucas realiza a 10ª Feira 
do Livro Infantil em 4/12, a partir das 10h, no 5º 
andar. O evento tem o mesmo patrono da Feira 
de Porto Alegre, Luís Augusto Fisher, que conta-
rá histórias e fará sessão de autógrafos durante a 
abertura. No dia será lançado o livro comemora-
tivo aos 16 anos do projeto Literatura infantil e 
medicina pediátrica: uma aproximação huma-
na, da Faculdade de Letras (Fale). A programa-
ção tem ainda narração de histórias e sessão de 
autógrafos com os escritores Celso Sisto e Gláu-
cia de Souza, além da Orquestra de Poesia e da encenação de O monstro que adorava 
ler. A Fale recebe livros infantis para doação na feira até 2/12, na sala 223 do prédio 8.

IMAGEM: DIVULG
A

Ç Ã
O

13/12 
19h

Gre-Nal Solidário Afpucrs  
(Parque Esportivo)

16/12
9h às 19h

Entrega de presentes aos gestores, 
estagiários e Coral (nas unidades)

17 e 18/12
9h às 19h

Entrega de presentes aos técnicos 
administrativos e professores  
(teatro do prédio 40)

18/12
11h30min e 18h

Jornada Preparatória ao Natal  
(Igreja Cristo Mestre)

Troca de presentes do amigo secreto 
entre unidades e setores

19/12 Confraternização de fim de ano, Afpucrs 
e Adppucrs (Restaurante Sabor Família)
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A REVISTA PUCRS 
Informação, na versão 
pocket, foi entregue a 
mais de 5 mil alunos do 
3º ano do Ensino Médio 
de escolas da Capital e 
de cursinhos pré-ves-
tibulares. A publicação 
especial, criada pela As-
sessoria de Comunica-
ção Social, mostra como 
é a vida na Universidade 
numa linguagem jovem e em formato inovador. A pocket (pucrs.br/revista/pocket) foi 
distribuída durante as ações da campanha do Vestibular de Verão desenvolvida pela 
Assessoria de Marketing. Junto com o material, os estudantes receberam picolés na 
blitz intitulada Esfrie a cabeça, entrar para a universidade vai ser incrível!
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DIPLOMADOS DA Fa-
culdade de Direito destacaram-
-se no concurso para o cargo 
de Juiz Federal Substituto do 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4). Dos 23 novos 
juízes que tomaram posse, sete 
são ex-alunos da PUCRS – a ins-
tituição com o maior número 
de aprovados no certame. A 
primeira colocada no concurso 
foi a diplomada DIENYFFER 
BRUM DE MORAES, gra-
duada em 2009.

O ARTIGO Abraziliandairycooperative:tran-
sactioncostapproachasupplychain, resultante 
do trabalho de conclusão de curso da aluna FER-
NANDA PACHECO DOHMS, de Administração 
de Empresas, foi publicado no livro Thesupplychain
managementcasebook–Comprehensivecoverage
andbestpractices, de Chuck Munson. Fernanda 
foi orientada pelo professor SÉRGIO GUSMÃO.

A FACULDADE de Odontologia recebeu a visita 
do professor Angus Walls, diretor do Edinburgh Den-
tal Institute, da Universidade de Edimburgo (Reino 
Unido), referência mundial em odontogeriatria e em 
pesquisa sobre o impacto da reabilitação oral sobre 
dieta e mastigação em idosos. Walls realizou a pa-
lestra Oralcareforolderpeople,isitdifferent? para 
alunos, professores e pesquisadores da Faculdade e 
do Instituto de Geriatria e Gerontologia. Ele também 
integrou a banca da defesa de tese de MARINA 
LOBATO PALMEIRO, do Pós em Odontologia e 
professora da Faculdade. Esta foi a primeira vez que 
uma defesa de tese da unidade foi realizada total-
mente em idioma inglês com convidado estrangeiro.

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

A ÚLTIMA sessão Superdicas tratou de pro-
jetos do Serviço de Atendimento e Pesquisa em 
Psicologia (Sapp), voltados a futuros profissio-
nais e a quem quer redirecionar sua carreira. 
Nesta semana, o foco são dois grupos terapêuti-
cos com participação gratuita. O Grupo de Apoio 
é dirigido a idosos e o Grupo Psicossomático, a 
pessoas que sofrem de dores crônicas relaciona-
das ao estresse e estado emocional desarmônico. 
O objetivo é oferecer à comunidade em geral um 
espaço de trocas interpessoais, aprendizagem 
mútua, autoconhecimento e alívio das angús-
tias pela expressão livre dos sentimentos, mal-
-estar e sofrimento. Ambos estão com inscrições 
abertas. As atividades prosseguem até o final de 
janeiro e recomeçam em março.

GRUPO DE APOIO
O Sapp oferece um espaço terapêutico, per-

meado pelo respeito, apoio, liberdade de expres-
são e afeto, em que os idosos podem expressar-

Grupos terapêuticos gratuitos

Fonte:  
Gisele Monza 
da Silveira, 
professora da 
Faculdade de 
Psicologia

-se livremente, encontrando escuta atenta e 
de qualidade e troca com pessoas da mesma 
faixa etária. Busca-se o alívio das angústias, 
tristezas e fraquezas e a aprendizagem de 
novas formas de responder às demandas 
atuais de suas vidas. Os encontros são sema-
nais, às quintas-feiras, das 16h às 17h30min.

GRUPO PSICOSSOMÁTICO
Segue a abordagem humanista-existen-

cial (centrada na pessoa e gestáltica, ou seja, 
encara a pessoa como um todo e a auxilia a 
se ver como uma totalidade). Há um espa-
ço de liberdade para as demandas surgirem 
espontaneamente e, sempre que necessário, 
os terapeutas focalizam as questões psicoló-
gicas relacionadas com os sintomas orgâni-
cos, oportunizando uma compreensão da 
interligação corpo-mente, autoconhecimen-
to e aprendizagem de novas formas de lidar 
com seus sentimentos e conflitos internos. 

FOTO: ARQUIVO PUCRS
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Os encontros são às terças-feiras, das 
15h às 16h30min.

SERVIÇO
O Sapp funciona na 
sala 209 do prédio 11. 
Contato: 3320-3561.
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DIA 27 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Apresentação 
Quinteto de Madeiras da Orquestra 
Filarmônica. Programa: Composições 
de Mozart e Anton Reicha. Horário: 
13h. Local: saguão do prédio 9. Pro-
moção: Instituto de Cultura.
4Vestibular de verão. Último dia de 
inscrições pelo pucrs.br/vestibular ou 
na Central de Atendimento ao Aluno, 
no térreo do prédio 15. 
4Física às Seis e Meia. Palestra Fí-
sica das partículas: relatos de profes-
sores em visita ao LHC. Ministrantes: 
professores Ana Paula Santos Rebello 
(Fapa), Luciano Denardin de Oliveira 
(Fafis/PUCRS) e Maurício Girardi 
(supervisor Pibid/PUCRS). Horário: 
18h30min. Local: auditório do pré-
dio 10. Promoção: Faculdade de Fí-
sica (Fafis). 
412ª Semana Acadêmica do Pro-
grama de Pós-Graduação em Fi-
losofia. Tema: Filosofia prática. Até 
28/11. Palestras de especialistas, troca 
de experiências, discussão e avaliação 
do progresso na pesquisa filosófica. 
Local: auditório do prédio 5. Even-
to aberto à comunidade, com entra-
da franca. Informações: 3320-3554, 
ppgfil.sa@gmail ou pucrs.br/ffch, no 
link Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia.
4Debate sobre Linguagem em 
Fronteira. Pré-lançamento do projeto 
Langage de Frontière/Frontières des 
Langages. Apresentação e mediação: 
Profª Maria Eunice Moreira. Minis-
trantes: Professores e escritores Jean 
Yves Mérian e Aldyr Garcia Schlee. 
Horário: 19h30min. Local: sala 223 
do prédio 8. Entrada franca. Infor-
mações: 3320-3559. Promoção: edi-
ções ardotempo, Faculdade de Letras 
(Fale) e Instituto de Cultura.

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comu-
nicação Social da Universidade. Coordenadora da Assessoria: Ana Ma-
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Tomai cuidado para que vossos 
corações não fiquem insensíveis.

(Lucas 21, 34)

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

EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA: 3320-3600

 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

4Avaliação de disciplinas. Data: 
5/12. Último dia para professores e 
alunos responderem questões so-
bre aspectos gerais das disciplinas. 
Docentes participam pelo pucrs.br/
autoavaliacao, e estudantes pela Cen-
tral de Alunos, no link Informações 
Acadêmico-Financeiras. Informações: 
3320-3630.
4Vestibular de Verão. Data: 7 e 8/12. 
Horário: das 16h às 20h. Informações: 
pucrs.br/vestibular.
43º Programa Trainee Samsung 
2014. Data: 9/12. Último dia de ins-
crições pelo www.ciadetalentos.com.
br/traineesamsung. São 20 vagas em 
São Paulo para atuação com operações 
focadas no Brasil e na América Latina. 
4Mesa de debate. Tema: Reforma 
das polícias no Brasil. Data: 10/12. 
Ministrantes: Luiz Eduardo Soares 
(UERJ) e Rodrigo Ghiringhelli de Aze-
vedo (PUCRS). Horário: 14h. Local: au-
ditório do prédio 9. Inscrições gratuitas 
e no local. Informações: 3320-3681. 
Promoção: Programa de Pós-Gradua-
ção em Ciências Sociais da PUCRS e 
Federação Nacional dos Policiais Fe-
derais (Fenapef). 
4Curso de extensão Revit Archi-
tecture. Data: 11/12. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 12/12. Ho-
rário: segunda a sexta-feira, das 19h às 
22h30min. Promoção: Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo. 
4Seminário Especial Ética na Pes-
quisa em Educação: questões e pro-
posições. Data: 16/12. Conferencistas: 
Professoras Isabel Carvalho (PUCRS) 
e Cláudia Fonseca (UFRGS). Horá-
rio: das 14 às 17h. Local: auditório da 
Faculdade de Arquitetura da UFRGS. 
Inscrições gratuitas e no local. Pro-
moção: Programas de Pós-Gradua ção 
em Educação (PUCRS e UFRGS) e em 
Saúde Coletiva (UFRGS).

DIA 29 4 SEXTA-FEIRA
4Trancamento de matrícula, cancelamento de dis-
ciplinas ou pedidos de reingresso. Último dia para 
requisição. Informações: 3320-3573.  

4Ciências sem Fronteiras. Último dia de inscrições 
pelo endereço http://cienciasemfronteiras.gov.br. A 
inscrição presencial deve ser feita até 9/12 na Coorde-
nadoria de Mobilidade Acadêmica, sala 116 do prédio 
15. Informações: 3320-3656 ou mobilidade@pucrs.br.

4Curso de extensão Projetos de Serviços de Radio-
diagnóstico: elaboração e requisitos legais. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 30/11. Horário: sá-
bados, das 8h às 12h e das 14h às 17h30min. Promoção: 
Fafis. 
4Curso de extensão Formação do Preço de Venda 
no Setor de Serviços com uso do Excel 2007. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 30/11. Horário: sá-
bados, das 8h30min às 12h. Promoção: Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia (Face). 
4Projeto Missão Solidária. Último dia de inscrições. 
Preparação e realização de atividades na comunidade 
Mario Quintana (Zona Norte). Data: de 12 a 17/12. In-
formações: 3320-3576. Promoção: Centro de Pastoral e 
Solidariedade.

DIA 2 4 SEGUNDA-FEIRA
4Curso de extensão Iniciação à Pesquisa Científica. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 3/12. Horário: 
terças, quartas e quintas-feiras, das 17h45min às 21h. 
Promoção: Faculdade de Biociências (Fabio). 
418ª Conferência Internacional sobre Informáti-
ca na Educação (Tise 2013). Último dia de inscrições 
pelo www.tise.cl. Inscrições presenciais na Educação 
Continuada (sala 112, prédio 15) enquanto houver vaga. 
Data: de 9 a 11/12. Informações: 3320-3727. Promoção: 
Departamento de Ciências da Computação da Univer-
sidade do Chile, Faculdade de Informática da PUCRS 
e Programa de Pós-Graduação em Informática na Edu-
cação da UFRGS.

DIA 3 4 TERÇA-FEIRA
4Palestra Estética e política: a literatura como re-
presentação da sociedade. Ministrante: escritor Luiz 
Ruffato. Horário: 17h. Local: auditório do prédio 9. Ins-
crições gratuitas e no local. Promoção: Espaço de Do-
cumentação e Memória Cultural (Delfos). Informações: 
3353-8386.


