
ESTA É a última edi-
ção do boletim PUCRS 
Notícias. Em março de 
2014, voltaremos com 
novidades! Estamos pre-

parando uma nova publi-
cação para atender ainda 
mais os interesses da co-
munidade universitária. 
A equipe da Assessoria 

de Comunicação Social 
agradece a participação 
dos leitores que acompa-
nharam a publicação se-
manal durante 12 anos e 

contribuíram com suges-
tões. Desejamos a todos 
um abençoado Natal e 
um feliz Ano Novo. Boas 
férias!

Uma surpresa para 2014
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Faça  
um Natal 
sustentável
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O CORAL e a Orquestra Filarmônica da  
PUCRS participam do Concerto Comunitário 
de Natal, ao lado do cantor e compositor Mil-
ton Nascimento, neste domingo, 15/12, às 
20h, no Parque Moinhos de Vento. A regência 
é do maestro Márcio Buzatto. Também haverá 
apresentação da escola de dança Ballet Concer-
to. No repertório, músicas clássicas, populares 
e natalinas. A entrada é franca.

Concerto de Natal 
no Parcão

NESTA QUINTA-FEIRA, 12/12, às 
17h30min, no teatro do prédio 40, será realiza-
do o Encontro com a Administração Superior 
da PUCRS.  No evento, dirigido pelo Reitor Joa -
quim Clotet, será dada as boas-vindas ao novo 
Chanceler da Universidade, o Arcebispo de Porto 
Alegre, Dom Jaime Spengler. O encontro é aber-
to à comunidade universitária.

Encontro com a 
Administração Superior

UM GRAN-
DE jantar de 
confraterniza-
ção, reunindo 
professores e 
técnicos ad-
ministrativos, 
está sendo pre-
parado para o 
dia 19/12 pela 
A d p p u c r s  e 
Afpucrs, no Restaurante Sabor Família, às 21h. 
O convite custa R$ 35, incluindo refrigerante 
e água. Os 80 primeiros técnicos administra-
tivos que comprarem na Afpucrs têm direito 
a dois convites com 50% de desconto. Os con-
vites estão à venda até 12/12 na Afpucrs, no 
prédio 3, e até 18/12 na Adppucrs, no prédio 
22. Informações: 3339-7173, ramal 4020 e 
3339-2320, ramal 4021. No dia 13/12, sexta-
-feira, haverá o Gre-Nal Solidário da Afpucrs, 
às 19h, no Parque Esportivo. A Jornada Pre-
paratória ao Natal ocorre na quarta-feira, dia 
18/12, na Igreja Cristo Mestre, em dois horá-
rios: 11h30min e 18h.

Eventos dão o clima  
de fim de ano

ILUSTRAÇÃO: GEORGE TSARTSIANIDIS/DREAMSTIME.COM

SEGUNDO O Índice Geral de Cur-
sos (IGC) 2012 do Ministério da Educação 
(MEC), que avalia a qualidade dos cursos de 
graduação, mestrado e doutorado, a PUCRS 
é a melhor universidade privada da Região 
Sul e a terceira do País. O conceito IGC Con-
tínuo foi de 3,53, na faixa 4, em uma escala 
de 1 a 5. O cálculo do IGC inclui a média 

ponderada do Conceito Preliminar de Cur-
so (CPC) e os conceitos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes), que avalia os programas de 
pós-graduação. O CPC avalia o rendimento 
dos estudantes, a infraestrutura da institui-
ção, a organização didático-pedagógica e o 
corpo docente.

PUCRS é a melhor universidade 
privada da Região Sul

NO DIA 9/12, oito 
unidades da PUCRS 
ganharam novos 
gestores. Eles foram 
empossados pelo 
Reitor Joaquim Clo-
tet, no Salão Nobre 
da Reitoria. Confira 
as mudanças:

Novos gestores são empossados

Mágda Cunha - Pró-Reitora Acadêmica
Rosemary Shinkai - Assessora-Chefe para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais
Claudio Frankenberg - Diretor de Assuntos Comunitários (Proex)
Emílio Jeckel Neto - Diretor do Centro de Modelos Biológicos Experimentais 
Melissa Simões Pires - Diretora do Museu de Ciências e Tecnologia
Rafael Prikladnicki - Diretor do Tecnopuc
Maurício Testa - Diretor da Agência de Gestão Tecnológica
Sandro Cé - Diretor do Centro de Educação Continuada
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Viva um Natal sustentável
AO FALAR em Natal, o que vem à mente? 
Família, espírito solidário, comidas diferentes 
e troca de presentes. Incluir o consumo cons-
ciente nessa lembrança pode ser mais simples 
do que se imagina. É possível optar por iniciati-
vas que celebram a data sem impactar o meio 
ambiente. Para os pacotes de presente, por 
exemplo, há caixas de madeira reflorestada ou 
sacolas ecológicas, que poderão ser reaprovei-
tadas. No caso das luzes e pisca-piscas na árvore 

de Natal, estão disponíveis as lâmpadas LEDs. 
É importante desligá-las quando se deixa o 
ambiente. Para iluminar a sala de jantar, as ve-
las de soja são peças de decoração clássicas e 
evitam o desperdício de energia. Outra dica é 
não comprar produtos com excesso de emba-
lagens. Além disso, fique atento ao desperdício 
na ceia, calculando a quantidade de alimentos 
que serão preparados pelo número de pessoas 
convidadas. Um exemplo de sustentabilidade 

são os enfeites 
das lojas do Mu-
seu de Ciências 
e Tecnologia, 
criados por Luis Carlos Liborio e Carla Rigotti, 
da Oficina Museográfica. São árvores de Natal 
com criatividade e responsabilidade ambiental. 
Foram utilizados jornais, restos 
de isopor, caixas de papelão, 
areia, tina e fios de nylon.

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

Fonte: Projeto 
USE e MCT

Volta às aulas e Copa do Mundo
A REALIZAÇÃO da Copa do Mundo de 2014 no Bra-
sil adiantará o início das aulas na PUCRS. O primeiro semes-
tre letivo começará no dia 24 de fevereiro, segunda-feira. 
Nos dias de jogos da Seleção Brasileira, na 1ª fase da Copa, 12, 
17 e 23 de junho, e durante os jogos da Copa em Porto Alegre em 
dias de semana, 18, 25 e 30 de junho, haverá recesso escolar. O 
início das aulas do 2º semestre letivo será no dia 4 de agosto.

Segurança da informação
A FUNDAÇÃO Irmão José Otão (Fijo), em parceria com a As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), promove curso sobre 
segurança da informação em 16 e 17/12, no prédio 2. O objetivo é 
apresentar histórico e evolução da norma ISO/IEC 27002:2013 e as 
principais alterações incorporadas a ela, a nova geração das normas 
de Sistemas de Gestão da ISO e as normas da família ISO/IEC 2700 e 
seu estágio de atualização. Inscrições: http://j.mp/abntseginf. Informa-
ções: www.abntcatalogo.com.br, cursos4@abnt.org.br ou 3205-3100.

Orientação financeira
O LABORATÓRIO de Mercado de Capitais (Labmec) oferece 
atendimento gratuito individual para organização de finanças. Alunos 
e diplomados da Faculdade de Administração, Contabilidade e Econo-
mia orientam, esclarecem dúvidas sobre orçamento, endividamento, 
INSS, investimentos em imóveis e financeiros e planejamento de apo-
sentadoria. Interessados podem agendar horário pelo e-mail estudio@
pucrs.br ou pelo telefone 3353-7753, das 16h30min às 21h30min. 
São no mínimo três encontros realizados no prédio 50, sala 705.

Fórum de Interdisciplinaridade
O ÚLTIMO encontro do Fórum de Interdisciplinaridade de 2013 será 
em 18/12, às 17h30min, no auditório térreo do prédio 40. O debate será 
sobre abordagens interdisciplinares da violência. Os professores da Facul-
dade de Psicologia Christian Kristensen e Rodrigo de Oliveira falam sobre 
Desenvolvimento de um protocolo de perícia para crianças com suspeita de 
abuso sexual e Neurociência e pesquisa translacional do estresse precoce: 
então Freud tinha razão? A culpa é do trauma na infância?, respectivamen-
te. Informações e inscrições: www.pucrs.br/foruminterdisciplinaridade.

Participe do projeto Sinapses
O MUSEU de Ciências e Tecnologia (MCT) incentiva a parti-
cipação da comunidade acadêmica na criação de uma exposição 
com o projeto Sinapses – A mente em conexão com o mundo. 
Até 30/12, interessados podem enviar sugestões pelo site www.
pucrs.br/mct/sinapses/. O objetivo é valorizar as possibilidades 
de socialização e o desenvolvimento de atitudes de cooperação, 
organização e resolução de problemas, com soluções criativas e 
produção de conhecimento.
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ATÉ 13/12 a Assessoria de Comunicação Social realiza uma en-
quete para o desenvolvimento de uma nova ferramenta de co-
municação para a comunidade universitária. O objetivo é atender 
ainda mais o interesse do público que circula diariamente pelo 
Campus. São quatro questões que nos ajudarão a saber o que 
você espera encontrar em um veículo de comunicação da PUCRS.

Queremos  
  ouvir você

Acesse pucrs.br/boletim/enquete e participe!
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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.

Inscrições abertas para cursos de verão

ESTUDANTES DO 6º semestre de Jornalismo, da disciplina de Ad-
ministração em Jornalismo, apresentaram projetos de negócio na Raiar 
– Incubadora de Empresas da PUCRS. As bancas, que avaliaram de pro-
dutoras de vídeo a brechó on-line, contaram com FLÁVIA CAUDURO, 
gerente da Incubadora Raiar, e JORGE HORÁCIO AUDY, consultor em 
métodos ágeis. Cada grupo expôs viabilidades de mercado e financeira, 
visando a obter apoios de parceiros e financiadoras. A aproximação com 
a Raiar permite que os alunos tenham contato com a prática de empre-
ender. A disciplina é ministrada pela professora ROBERTA MANICA.

COMO PRÓ-REITORA Acadêmica, SOLANGE 
KETZER teve a companhia de sua sucessora no cargo, a 
professora MÁGDA CUNHA, e do Reitor JOAQUIM 
CLOTET para juntos acompanharem as atividades no 
Campus durante as provas do concurso Vestibular de 
Verão, realizado no último final de semana. Mágda as-
sumiu em 9/12, com a aposentadoria de Solange.

O ACADÊMICO 
MATEUS TITTON 
TOSTES, do curso de 
Administração de Em-
presas, conquistou o 
prêmio da etapa estadual 
do Desafio Universitário 
Empreendedor e repre-
sentará o RS na competi-
ção nacional  voltada aos 
acadêmicos do Ensino 
Superior, promovida pelo 
Sebrae. Os participantes 
da competição são esti-
mulados a desenvolver 
atitudes empreendedo-
ras e ficam mais prepa-
rados para os desafios 
do mercado, por meio 
de capacitação, aprimo-
ramento e desenvolvi-
mento de habilidades 
corporativas.

EDUCAÇÃO FÍSICA
• Bailando nas Férias

FÍSICA, QUÍMICA  
E MATEMÁTICA
• Radiofármacos Aplicados 
à Imagem Molecular

INSTITUTO DE 
GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA
• Acompanhante de idosos

INFORMÁTICA 
• Agile Testing: testes para 
equipes ágeis de software
• Metodologias Ágeis na 
Prática

DOZE FACUL-
DADES promovem 
cursos de verão, de 
curta e média duração, 
a maioria com menos 
de 20 horas-aula. Os 
encontros ocorrem em 
dezembro ou janeiro. 
É um momento bom 
para enriquecer o cur-
rículo. Confira:
ADMINISTRAÇÃO, 
CONTABILIDADE  
E ECONOMIA
• Excel Intermediário 
2007
ARQUITETURA E 
URBANISMO
• Autocad Básico
• Revit Architecture
• Croqui e Aquarela

BIOCIÊNCIAS
• Iniciação à Pesquisa Cien-
tífica
• Reconstrução Facial Fo-
rense com Software Livre
• Tópicos de Microbiologia 
Industrial
COMUNICAÇÃO
• Planejamento e Mensu-
ração de Campanhas de 
Comunicação
• Ateliê Pensamento Crítico
• Audiodescrição: Palavras 
que valem por mil imagens
DIREITO
• Responsabilidade Civil no 
Direito Imobiliário
EDUCAÇÃO
• Cultura e Estética na For-
mação do Professor

FOTO: BRUNO TODESCHINI/ARQUIVO PUCRS

• Customer Development na Prática: aumente as chances de 
sucesso de sua startup
• Introdução ao Teste de Software Usando a Ferramenta Mi-
crosoft Test Manager
• Programação Orientada a Objetos com C# Avançado
• Gestão de Projetos Usando Microsoft Project 
• Programação para Web com Asp, Net MVC e C#
• Programando com o Microsoft SQL Server 2012
• Administrando o Microsoft SQL Server 2012
• Instalando e Administrando Redes com o Windows Server 2012
• Microsoft SQL Server Integration Services 2012 (SSIS)
• Desenvolvimento de Aplicativos Móveis na Plataforma An-
droid – Módulos I, II e III
• Desenvolvimento de Jogos 2D na Plataforma Android – 
Módulo IV
• Programação Orientada a Objetos com C# Básico
• Desenvolvimento de Aplicações Móveis para Windows Phone 8
• Desenvolvimento de Firmware em Linguagem C para Siste-
mas Embarcados Utilizando ARDUINO MEGA2560
• Desenvolvimento de Firmware em Linguagem C para Siste-
mas Embarcados Utilizando ARM7 In
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ALUNOS DA Faculdade de Enge-
nharia realizaram visita técnica ao Cei-
tec, única fábrica de semicondutores 
da América Latina. Participaram 20 
estudantes dos cursos de Engenharia 
de Computação, Engenharia Elétrica 
e do mestrado em Engenharia Elétri-
ca, acompanhados pelos professores 
MARLON SOARES e LETÍCIA 
POEHLS. O grupo teve oportunidade 
de conhecer a sala de controle, a sala 
limpa e a área de projetos. A ativida-
de visou apresentar, em campo, os 
conceitos abordados nas disciplinas 
de Projetos de Sistemas Integrados.
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O 4º Prêmio Inovação em Edu-
cação, promovido pelo Sindicato 
do Ensino Privado do RS (Sinepe), 
teve como vencedor o projeto do 
software Kaizen, desenvolvido em 
parceria pelo Centro de Inova-
ção Microsoft – PUCRS, Faculda-
de de Informática e as empresas  
ThoughtWorks e DBServer, do 
Tecnopuc. O Instituto do Cére-
bro do Rio Grande do Sul (InsCer/RS) também recebeu homenagem,  
com o prêmio Excelência em Inovação na Educação.
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Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

Honrarei o Natal em meu coração e 
tentarei conservá-lo durante todo o ano. 
Charles Dickens

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

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comu-
nicação Social da Universidade. Coordenadora da Assessoria: Ana Ma-
ria Roig • Editora Executiva: Magda Achutti • Edição e Redação: Ana 
Paula Acauan, Magda Achutti e Vanessa Mello • Revisão: Antônio Dal-
picol • Fotógrafos: Bruno Todeschini e Gilson Oliveira • Publicação on-
-line: Rodrigo Marassá Ojeda • Estagiária: Juliana Marzanasco • Projeto 
gráfico: PenseDesign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por den-
tro das notícias diá rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/noticias.

DIA 11 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Apresentação Especial de Natal. 
Encerramento da temporada 2013. Programa: White Christ-
mas, Noite Feliz, Happy Day e outras. Regência: Marcio Bu-
zatto. Horário:13h. Local: auditório do prédio 9. Promoção: 
Instituto de Cultura. 

418ª Conferência Internacional sobre Informática na 
Educação. Último dia do evento. Palestra Aplicações da rea-
lidade virtual para a aprendizagem, cognição e reabilitação 
de pessoas com deficiências. Ministrante: Prof. Albert “Skip” 
Rizzo (University of Southern California). Local: teatro do pré-
dio 40. Inscrições no local. Informações: 3320-3558 ou http://
tise.cl/2013/. Promoção: Universidade do Chile, em parceria 
com a Faculdade de Informática da PUCRS e com o Programa 
de Pós-Graduação em Informática na Educação da UFRGS.

4Divulgação do listão dos aprovados no concurso 
Vestibular de Verão. Acesso: www.pucrs.br/vestibular. In-
formações: 3320-3557. Promoção: Pró-Reitoria Acadêmica.

DIA 12 4 QUINTA-FEIRA
4Grupo de Estudos Sobre o Mundo do Trabalho 
2013. Último encontro do ano. Livro: Trabalho e Sub-
jetividade. Texto: introdução e capítulos 1º e 5º. Autoria: 
Sociólogo Giovanni Alves. Mediação e tutoria: Prof. Adão 
Clóvis dos Santos. Local: sala 502 do prédio 40. Horário: 
17h30min. Inscrições e informações: 3353-7978 ou incu-
badorasocial@pucrs.br.

4Seminário de Capacitação Docente. Último dia de ins-
crições pelo pucrs.br/eventos/capacitacao. Data: 16 e 17/12. 
Tema: O currículo como construção social: intenções e prá-
ticas de integração na formação acadêmica. Programação: 
painel, oficinas, relatos de experiências, grupo de discussão e 
visita orientada.  Local: no primeiro dia, a atividade ocorre no 
teatro do prédio 40 e, no segundo, nos prédios 7, 8, 15, 32 e 
50. Evento dirigido aos professores da PUCRS. Informações: 
3320-3630.

DIA 16 4  

SEGUNDA-FEIRA
4Seminário Especial Éti-
ca na Pesquisa em Edu-
cação: questões e pro-
posições. Conferencistas: 
Professoras Isabel Carvalho 
(PUCRS) e Cláudia Fonseca  
(UFRGS). Horário: das 14h 
às 17h. Local: auditório da 
Faculdade de Arquitetura da  
UFRGS. Inscrições gratuitas 
e no local. Promoção: Progra-
mas de Pós-Graduação em 
Educação da PUCRS e UFRGS 
e em Saúde Coletiva (UFRGS).

4Matrícula Calouros. 
Entrega de documentos dos 
classificados em 1ª chamada 
e manifestação de interesse 
por vaga pelos relacionados 
na lista de espera. Horário: 
das 9h às 17h.

DIA 17 4  

TERÇA-FEIRA
4Festa de Natal da Pedia-
tria do Hospital São Lucas 
(HSL). Último dia para doação 
de presentes. Crianças inter-
nadas na Pediatria escreveram 
cartinhas para o Papai Noel 
que podem ser retiradas no 
Serviço de Recreação do HSL 
das 8h às 11h e das 14h às 17h, 
ou pelo 3320-3000. Local de 
entrega: 5º andar do HSL.

4Seminário Especial de Pesquisa en-
tre Núcleos. Tema: Cidadania, EJA e desi-
gualdades raciais. Data: 19/12. Ministrante: 
Prof. Paulino Cardoso (PPG História/Udesc). 
Horário: 14h. Local: sala 220 do prédio 15. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Núcleo de Educação de Jovens e 
Adultos e Núcleo de Estudos em Culturas Afro-
-Brasileiras e Indígenas. 

4Autoavaliação Institucional de In-
fraestrutura, Comunicação, Serviços, 
Oportunidades, Atendimento e Educa-
ção Continuada. Último dia para respon-
der: 20/12. Podem participar alunos, profes-
sores e técnicos administrativos. Professores 
e funcionários têm acesso pelo pucrs.br/
autoavaliacao e estudantes pela Central de 
Alunos no link Informações Acadêmicas e 
Financeiras.

4Matrícula 2014. De 6 a 10/1, conforme 
esquema de cada Faculdade. 

45º Prêmio Lundbeck de Incentivo à 
Pesquisa. Data: 15/1. Último dia de ins-
crições pelo http://j.mp/brain2014. Área: 
neurociências. Premiação: os autores dos 
cinco melhores trabalhos receberão US$ 4 
mil, cada. Promoção: laboratório dinamar-
quês Lundbeck. 

4Congresso Trabalho, Stress e Saúde: a 
resiliência como estímulo no trabalho – 
da teoria à ação. Data: 17/2. Último dia para 
submissão de resumos, trabalho oral, pôster ou 
simpósio. Duração: de 3 a 5/6. Horário: das 
8h30min às 19h. Local: Centro de Eventos Pla-
za São Rafael. Informações: http://ismabrasil.
com.br ou 3222-2441. Promoção: Internatio-
nal Stress Management Association no Brasil 
(ISMA-BR) em parceria com a Faculdade de 
Psicologia.

EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA: 3320-3600

“Que a mensagem de fé do Natal renove nossas esperanças  
para o Ano Novo que se anuncia. Boas festas!”

Reitor Joaquim Clotet

ILUSTRAÇÃO: DIVULGAÇÃO


