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Às 18h30min, no Salão de Atos. 
Com a regência do maestro 
Marcio Buzatto, inclui músicas 
de bandas como Iron Maiden, 
Red Hot Chili Peppers, The 
Doors, Led Zeppelin, Nirvana e 
Metallica. Entrada franca.

10 DE SETEMBRO – Concertos 
PUCRS – Rock Orquestral
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O Instituto do Cérebro do 
Rio Grande do Sul (InsCer) 
lançou sua fanpage no Fa-

cebook no dia 19 de agosto 
e, em pouco mais de dez horas, 

conquistou cem curtidas. Agora já está 
perto das mil. Os posts tratam de pesqui-
sas, serviços especializados em assistência 
médica e curiosidades sobre as múltiplas 
áreas de atuação do InsCer.

Auditório do prédio 11, às 19h30min. Trata do tema Investigação e meios de obtenção de prova na criminalidade organizada. Vol-tado a alunos e diplomados da Faculdade de Direito. Inscrições gratuitas no 8º andar do prédio 11.

Teatro do prédio 40, das 17h30min às 18h30min. Fun-cionários que tenham participado de qualquer uma das 17 edições do Projeto Reflexões podem se inscrever até o dia 5, pelo energizar@pucrs.br. O tema é A PUCRS como fonte de energia. A inciativa visa à integração e oportuniza aos participantes o relato de influências e fontes de energia em suas vidas. Promoção: Reitoria.

R$ 2 milhões em prêmios e bolsas de estudo interna-cionais para acadêmicos que apresentarem projetos inovadores em diversas áreas. São quatro grandes categorias: empreendedorismo, pesquisa científica, extensão universitária e busca pela excelência das universidades, sempre com foco no desenvolvimento sustentável. Podem inscrever-se, além de alunos, professores e pesquisadores-doutores. Informações: www.santanderuniversidades.com.br/premios.

Alunos de nível médio, técnico ou superior podem ins-
crever-se pelo www.centrodeinovacao.org.br/s2b. O pro-
grama oferece capacitação em tecnologias Microsoft nas 
áreas de Banco de Dados, Desenvolvimento de Sistemas 
e Infraestrutura de Redes. Promoção: Centro de Inovação 
Microsoft-PUCRS.

Anfiteatro Ir. José Otão, 2º andar do Hospital São Lucas 

(HSL), das 18h às 20h. Palestras sobre O que eu devo 

fazer durante a minha formação acadêmica e de espe-

cialista para que eu possa me diferenciar no mercado 

profissional? e Como montar um negócio lucrativo em seu 

consultório?. O evento é gratuito e aberto à comunidade 

médica. Inscrições até o dia 8, na sala 315 do HSL. Infor-

mações: 3320-3378. Promoção: Faculdade de Medicina.

Alunos, diplomados e funcionários 
podem participar. O tema é Edu-
cação Física: educação, esporte e 
saúde. Interessados devem preen-
cher a ficha de inscrição, disponível 
no www.pucrs.br/fefid e entregá-la 
com as fotos na secretaria do pré-
dio 81. A mostra começa em 6 de 
outubro. Promoção: Faculdade de Educação 
Física e Ciências do Desporto. 

Estudantes e professores de cursos e setores ligados 

ao estudo da anatomia humana podem submeter 

seus trabalhos. A melhor pesquisa será premiada 

com R$ 6 mil e troféu. O regulamento está em www.

pucrs.br/fabio. Informações: 3320-3545. Promoção: 

Faculdade de Biociências em parceria com a Fundação 

Carolina Garcia do Prado.

De 9 a 11 de setembro – 2º Seminário  
sobre Processo Penal Contemporâneo

9 DE SETEMBRO – 3º ENCONTRO ENERGIZAR

ATÉ 18 DE SETEMBRO – INSCRIÇÕES PARA O 10º PRÊMIO SANTANDER UNIVERSIDADES 

ATÉ 21 DE SETEMBRO – INSCRIÇÕES PARA 
O PROGRAMA STUDENTS TO BUSINESS – S2B

9 E 10 DE SETEMBRO – 3º INOVAMED

DE 15 A 27 DE SETEMBRO – INSCRIÇÕES 
PARA 2ª MOSTRA FOTOGRÁFICA FEDID

ATÉ 30 DE SETEMBRO – 15º PRÊMIO 

PROFESSOR GARCIA DO PRADO DE ANATOMIA 
HUMANA
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na pauta

Clique
Fone: 3353-4446 ou ramal 4446
Site: www.pucrs.br/mundopucrs
E-mail: mundopucrs@pucrs.br
Fan page: www.facebook.com/  
                      mundopucrs

Fale com a gente 



A PUCRS será a única uni-
versidade com um estande 
na Feira do Empreendedor 
do Sebrae, que ocorre no 
Centro de Eventos da Fiergs 
de 11 a 14 de setembro, das 
14h às 21h. Empresários e 
estudantes saberão como 
a indústria pode tornar-se 
sustentável nos 80 m² reser-
vados para a PUCRS. Um dos 
destaques será o projeto de 
fabricação de módulos fo-
tovoltaicos, com tecnologia 
nacional, pelo Núcleo Tec-
nológico de Energia Solar, 
da Faculdade de Física. Tam-
bém estarão em evidência 
um aerogerador produzido 
no Centro de Energia Eólica 
da Engenharia, o telhado 
vivo da Arquitetura; e o projeto Campus + 
Verde, da Pró-Reitoria de Administração e 
Finanças. Participam ainda as Faculdades 
de Química e de Comunicação Social, o 
Instituto do Meio Ambiente/Cepac, o Cen-
tro de Educação Continuada, a Incubadora 
Raiar e o Núcleo Empreendedor da Fa-
culdade de Administração, Contabilidade 
e Economia (Face), responsável também 
pela organização do espaço na Feira. Na 
última edição, em 2012, visitaram o local 
16 mil pessoas. 

Por uma indústria sustentável

PUCRS é
referência em empreendedorismo

A 8ª edição 
do  Torne io 
Empreende-
dor  recebe 
inscrições até 
26 de setembro. Alunos de graduação ou 
pós-graduação de qualquer instituição 
reconhecida pelo MEC podem engrenar 
ideias. A iniciativa busca estimular o es-
pírito empreendedor de estudantes de 
diversas áreas, que aprenderão sobre tra-
balho em equipe e liderança na elaboração 
de projeto de negócios. Os três primeiros 
colocados, respectivamente, receberão  
R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, distribuí-
dos em bolsas de estudo. A promoção 
é do Núcleo Empreendedor e da Rede  
InovaPUCRS. Dúvidas: Educação Continua-
da (sala 112 do prédio 15) ou 3320-3727. 
Inscrições: http://bit.ly/1tWjL90.

Engrene sua ideia
A PUCRS tem uma série de pesquisas em nanotecnologia, o que pode re-
sultar em diagnósticos mais precisos, tratamentos inovadores, compostos 
resistentes à ação do tempo e novas formas de produção de energia. Um 
material na escala nanométrica é um bilhão de vezes menor do que o me-
tro. “Revolução invisível” é a manchete da próxima Revista PUCRS (edição 
setembro/outubro). O Centro Multidisciplinar de Nanociência e Microna-
notecnologia (NanoPUC) é integrado por 25 professores de sete Faculda-
des e quatro institutos. O 1º Workshop Interno de Nanociência e Microna-
notecnologia reuniu alguns deles e alunos envolvidos nos projetos (foto).

Quer candidatar-se a uma vaga de trabalho, reiniciar sua carreira ou 
construir uma rede de contatos profissionais? De 8 a 12 de setembro, 
alunos e diplomados da PUCRS podem participar da Capacitação para o 
Mercado de Trabalho, promovida pelo Escritório de Carreiras. Na progra-
mação, workshops sobre como usar o LinkedIn de forma estratégica, deixar 
sua marca e se preparar para uma seleção. O evento ocorre das 18h às 
19h30min, na sala 902 do prédio 50. Somente é permitida a inscrição para 
os interessados em todas as atividades.  Informações: http://bit.ly/VO40Ft.

Nasce o NanoPUC 

Capacitação para o mercado
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A  c o o r d e n a d o r a  d o  
PPGCom, Doris Haussen, 
destaca que o curso 
soma 510 egressos pelo 
Brasil afora, espalhan-
do conhecimento. “Te-
mos alunos de vários 
estados e países, como 
Bolívia e Colômbia, e 
um leque de convênios 
com universidades do ex-
terior que abrem perspec-
tivas”, ressalta. Foi criado em 
1994 em forma de mestrado, quan-
do havia somente seis cursos, no Rio e em São Paulo. 
Hoje são mais de 40. O doutorado começou em 
1999. “Nossos alunos fazem doutorado sanduíche 
na Inglaterra, em Portugal, na Itália, nos Estados Uni-
dos e levam nosso aporte aonde vão. Estamos com-
pletando 20 anos em pleno apogeu”, comemora. 

Para Doris, grandes mídias provavelmente cir-
cularão em outros suportes, mas a comunicação é 
central. “O jornalismo nunca foi tão necessário no 
seu sentido mais nobre. A informação está dispo-
nível de diversas formas, mas é preciso selecionar, 
editar, dirigir. Refletir a sociedade, esse é o papel 
central”, garante.

Juremir Machado da Silva, que coordenou o  
PPGCom de 2003 a 2014, destaca as conexões 
internacionais e o forte relacio-
namento com programas da 
França, Portugal e EUA. E 
fala sobre os rumos da 
comunicação. 

De que forma as conexões com intelectuais agrega-
ram valor ao curso?

Muitos alunos fazem doutorado sanduíche em 
Paris. A primeira cotutela da PUCRS com a Universidade 
Paris 5 foi no PPGCom. Temos acordo com a Universida-
de de Montpellier 3 e uma parceria grande com a Casa 
de Comunicação, dirigida por Dominique Wolton. Com 
essas instituições estrangeiras, também de Portugal 
e EUA (MIT), estabelecemos parcerias para palestras, 
cursos e abrimos novos horizontes.

O que os futuristas da época em que o PPGCom foi 
lançado desenhavam para a comunicação do século 
21?

Começamos no momento em que a internet se po-
pularizava, com as primeiras possibilidades de conexão 
discada. Havia muita discussão sobre o que seria o mun-
do virtual, os seus limites e muita previsão ficou para 
trás. O programa cresceu com a revolução tecnológica. 
Em 1999, fizemos até o livro Para navegar no século 21.

Para onde vai a comunicação?
Vivemos grandes transformações. Teremos jor-

nais em papel em 20 anos? Penso que sim, mas sem 
a importância de hoje. Há custo alto, de transporte, 
impressão e a notícia chega atrasada. Quem vai pagar 
essa conta? Esperamos que a publicidade dê conta, mas 
acho que não. Em vez de 100 mil assinantes de jornal 
impresso a um preço mais alto, serão milhões de assi-
nantes por clique a R$ 1. As TVs abertas estão em xeque 
também. O público quer coisas por demanda, quer par-
ticipar. As revistas terão de se preparar para coisas mais 
interpretativas, analíticas. A periodicidade está abalada. 
Para que esperar para divulgar uma informação? En-
quanto isso, o rádio tem sido bastante beneficiado com 
a internet, pois não tem mais um limite de alcance. Na 
civilização do automóvel, as pessoas passam de duas a 
três horas por dia no carro e ouvem notícias, debates, 
entretenimento pelo rádio. Diria que o mundo da inter-
net tem 80% de vantagem e 20% de desvantagem.
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Os rumos da 
 comunicação 

CONVERSANDO COM
Juremir Machado

e Doris Haussen

Vinte anos em
pleno apogeu

O Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social (PPGCom) com-
pleta 20 anos e, para comemorar, 
promove, em 16 e 17 de setembro, o 
Seminário Cooperação e Internacio-
nalização em Comunicação. Entre os 
conferencistas estão o professor da 
Université de Paris-Descartes Michel 
Maffesoli; o diretor de Pesquisa no 
Centro Nacional da Pesquisa Científica 
em Ciência da Comunicação, Domini-
que Wolton; e o diretor do MIT Mo-
bile Experience, Federico Casalegno. 
Inscrições gratuitas pelo www.pucrs.
br/famecos/pos/seminario20anos até 
o dia 11. Informações: 3320-3658 ou 
famecos-pg@pucrs.br.
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No mundo da
pós-graduação

Até o dia 28 
de novembro, 

cursos de mes-
trado e doutorado 

da PUCRS têm ins-
crições abertas. O método 

de seleção é definido conforme cada 
Programa de Pós-Graduação (PPG), podendo 

contemplar diferentes etapas de avaliação, 
como prova escrita, projeto de pesquisa, análise 

de currículo e entrevista. A opção de aproveitamento de 
disciplinas é avaliada e aprovada pelo respectivo PPG.

Os programas de Educação e Serviço Social encerraram 
as inscrições.  Administração, Biologia Celular e Molecular, 
Biotecnologia Farmacêutica (mestrado profissionalizante), 
Ciência da Computação, Economia do Desenvolvimento, 
Engenharia e Tecnologia de Materiais, Filosofia, Gerontolo-
gia Biomédica, Odontologia, Pediatria e Saúde da Criança e 
Zoologia ainda não lançaram edital. Confira o calendário dos 
demais cursos.

Bolsas
Alunos interessados em 

bolsa de estudos para 

mestrado ou doutora-

do devem manifestar 

interesse junto ao Pro-

grama de Pós-Graduação 

desejado. As bolsas podem 

custear as taxas escolares ou 

um pagamento para manutenção 

do bolsista (integral). Para o mestrado, o valor é 

de R$ 1.500 e, para o doutorado, de R$ 2.200. Todos 

os PPGs possuem uma comissão de bolsas responsável 

pela seleção e pelo acompanhamento dos estudantes 

contemplados.  
Para concessão e manutenção de bolsas na mo-

dalidade Capes-Prosup, alguns dos pré-requisitos 

necessários são: comprovar o desempenho acadêmico 

satisfatório, conforme normas definidas pelo PPG; não 

possuir qualquer relação de trabalho com a instituição; 

realizar o estágio de docência quando na condição de 

pós-graduando no nível de doutorado; não acumular 

a bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou com o 

exercício profissional remunerado; e estar regularmente 

matriculado no PPG em que realiza o curso.
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VIDA NOcampus

O maior sucesso até hoje da 
Mundo PUCRS no Facebook foi o 
post sobre o Aeromóvel, que co-
meça a se concretizar este ano 
no Campus da Universidade, 
com os projetos executivos de 
engenharia sobre a linha-labo-
ratório que irá do Salão de Atos 

até o Parque Esportivo em 1,2 
minuto. Vários internautas com-
partilharam e comentaram a 
novidade. As obras da linha que 
atravessará a Avenida Ipiranga 
devem iniciar-se em 2015. O veí-
culo, com capacidade para 150 
passageiros, está pronto.FO
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PROGRAMAS PERÍODO DE INSCRIÇÕES

Ciências Criminais até 31/10

Ciências Sociais 15/9 a 21/11

Comunicação Social até 17/10

Direito até 31/10

Educação até 29/8

Educação em Ciências e 
Matemática (Mestrado) até 24/10

Educação em Ciências e 
Matemática (Doutorado) até 10/10

Engenharia Elétrica até 28/11

História até 07/11

Letras até 10/10

Medicina e Ciências 
da Saúde até 21/11

Psicologia 22/9 a 10/10

Serviço Social até 29/8

Teologia até 14/11

FOTOS: ARQUIVO PUCRS

Os editais de seleção, calendário, corpo docente 
e disciplinas estão disponíveis nas páginas dos PPGs: 

www.pucrs.br/portal/?p=pos-graduacao.

SUCESSO NA WEB



TALCO SINTÉTICO 
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Sandra Einloft, diretora da Faculdade de Quími-
ca e professora do Pós-Graduação em Engenha-
ria e Tecnologia dos Materiais, embarcou para 
a França no final de agosto. Ficará dois meses 
na Universidade de Toulouse III – Paul Sabatier, 
como docente convidada para desenvolver estu-
dos com talco sintético. Trata-se de um argilomi-
neral usado como carga nas indústrias de papel 
e polpa, tintas e plásticos. Toulouse sintetiza o 
material com menos impurezas.

DEFICIÊNCIA EM PAUTA 
Na Semana Estadual da Pessoa com Deficiência (21 a 28 de agosto), a 
Faculdade de Serviço Social teve expressiva participação. A professo-
ra Idília Fernandes ministrou palestras em várias cidades do Estado, 
representando a Universidade, com o tema da Acessibilidade univer-
sal. O Seminário A Produção de uma nova cultura através da arte e 
da pesquisa, realizado na PUCRS, em parceria com a Faders, contou 
com diversas atividades e grande número de participantes. Entre 
os convidados, a secretária estadual de Justiça e Direitos Humanos, 
Juçara Vieira, e o premiado cineasta Marcelo Galvão. Ele apresentou 
o filme Colegas, que mostra a vida de três amigos portadores de 
síndrome de Down.

NUTRIÇÃO CRIATIVA
O aluno Diego Moretto, do curso de Nutrição, foi o vencedor do 
Concurso Criação de Slogan Alimentos Orgânicos, promovido pelo 
Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região. A frase Por uma 
vida mais saudável. Por um futuro sustentável foi considerada a me-
lhor pela comissão julgadora por atender aos critérios de impacto, 
criatividade, originalidade, concisão e coerência com o tema.
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Dois alunos da Universidade de Newcastle (In-
glaterra) estiveram na PUCRS em julho e agosto, 
buscando dados para uma pesquisa sobre pre-
venção e cuidado odontológico. Naemm Adam 
e Emma Walshaw foram os primeiros acadêmi-
cos da instituição inglesa a virem para a Universi-
dade graças a uma parceria. Eles contaram com 
a supervisão da professora Marina Lobato, da 
Faculdade de Odontologia, e apoio de alunos e 
professores da graduação e do pós. “Fomos mui-
to bem recebidos e gostamos do convívio com 
os estudantes brasileiros. Trabalhamos juntos, 
compartilhamos experiências e encontramos 
vários pontos em comum”, conta Adam. “Os pro-
fessores de Newcastle nos disseram que a PUCRS 
seria um ótimo lugar para o estudo. Estavam 
completamente certos!”, aprova Emma.

ALUNOS DE NEWCASTLE 
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O professor Júlio César Bicca-Marques, coordenador do Laboratório 
de Primatologia da Faculdade de Biociências, proferiu a palestra de 
abertura do 25º Congresso da Sociedade Internacional de Primato-
logia, realizado em Hanói (Vietnã). Falou sobre Primate Conservation 
Medicine: critical lessons learned from an outbreak of sylvatic yellow 
fever in southern Brazil. Também apresentou dois trabalhos orais 
e m  co a u to r i a 
com egressos do  
PPG-Zoologia e 
foi coautor de ou-
tros quatro traba-
lhos de seu grupo 
de pesquisa. Os 
pós-doutores do 
Pós-Graduação 
em Zoologia Ítalo 
Mourthé e Óscar 
Chaves apresen-
taram dois desses 
trabalhos.

NO VIETNÃ

&
Gente

Cia
FINANÇAS DA PARÓQUIA 

Um curso de cinco semanas para um público especial, promovido 
pelo Estúdio de Finanças da Faculdade de Administração, Contabi-
lidade e Economia, está fazendo sucesso. O tema é Finanças para 
padres e paróquias e reúne 50 sacerdotes e administradores de pa-
róquias, entre eles alguns líderes ligados à PUCRS. Houve inscrições 
de todo o Rio Grande do Sul. O professor Wilson Marchionatti, coor-
denador do Labmec, conta que houve interesse, inclusive, de pessoas 
do Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. “Estamos pensando em 
criar um curso a distância para eles”, informa.
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Certamente ouviu falar sobre novas mudanças 
ortográficas no português. Homem ficaria “omem”, 
queijo perderia o “u” e seria escrito “qeijo”, educação 
viraria “educasão”. Estranhou essa simplificação na lín-

gua? Pois ela não deverá ocorrer. O presidente 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 

do Senado, Cyro Miranda, esclareceu 

que foi criado um grupo de trabalho para 
propor a unificação ortográfica da língua 
portuguesa, conforme o acordo firmado em 
1990 (e cuja vigência foi adiada para janeiro 
de 2016). Garantiu que não há proposta de nova refor-
mulação. Admitiu que houve sugestões de alterações 
mais radicais, mas nada além disso.

ç

Entre linhas, tecidos 
e desenhos infantis

Influência 
germânica

Quando não está na PUCRS, a professora 
da Faculdade de Enfermagem, Fisiote-
rapia e Nutrição Marion Creutzberg fica 
no seu atelier, entre linhas e tecidos. 
Faz peças de decoração, utilizando téc-
nicas de costura, patchwork, bordado e 
aplicação. Uma das suas paixões atuais 
é usar desenhos infantis na estampa de 
tecidos. Esse seu descanso mental favo-
rece o desenvolvimento de habilidades 
criativas e o relacionamento com outros 
grupos. “De alguma forma, conecta-me 
com momentos e experiências de bem-
-estar e afeto”, conta a professora, que 
também é coordenadora de Avaliação da 
Universidade. E os trabalhos fazem muito 
bem! Ficou comprovado. Durante um 
exame de monitorização ambulatorial, 
percebeu que a pressão arterial ficava 
mais controlada enquanto se dedicava 
aos trabalhos manuais. Olha que Marion 
é enfermeira e entende do assunto.

O artesanato é uma tradição fa-
miliar forte. “Tenho imagens minhas 
bordando aos 6 anos; outras, da família 
reunida, cada um com seu trabalho ma-
nual. Na casa da minha mãe, há peças 
feitas por mim na infância. Hoje, com 
blogs e sites de artesanato, o acesso 
e a inspiração são, ainda, muito mais 
disponíveis.”

A maior parte das peças ela as 
produz para presentear. Em 2010, por 
curiosidade no uso da ferramenta, 
criou o blog Criações em Família & Cia. 
Organiza o espaço para uma irmã e 
uma amiga artesã e, ao mesmo tempo, 
desenvolve ideias para o período da 
aposentadoria. O atelier funciona como 
um QG de um grupo de voluntárias que 
se reúne para confeccionar bonecas de 
pano para doação, sob a orientação de 
uma artesã que integra a organização 
Bonequeiras sem Fronteiras.

“O ‘faça você mesmo’ faz parte da cultura alemã – algumas vezes, o foi por necessidade também – mas o que prevalece é o gosto e a valorização pela customização, transformação ou produção de objetos artesanais. Lembro que eu mal aprendia alguma técnica e minha mãe me motivava a produzir peças com as quais ela presenteava a família – e isso era uma forma de incentivo e valorização.”

O Outro LadoMarion Creutzberg

Blog: 
criacoesemfamiliaecia.

divitae.com.br
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sabia?Você



Envie suas fotos feitas na PUCRS para 

mundopucrs@pucrs.br ou pelo

www.facebook.com/mundopucrs.

Você também pode usar a 

#mundopucrs no Instagram.
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aberto
Ângulo

À espera da primavera

Enviada por Angélica De Conti 
pelo mundopucrs@pucrs.br

é setembro!

Quer
participar?


