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Novidade para 
     o Vestibular de Verão

Parque Esportivo, das 9h25min às 10h10min e 

das 20h45min às 21h30min. Apresentações de 

dança, ginástica e arte circense de alunos de gra-

duação, pós-graduação, diplomados, professores e 

técnicos administrativos 

que se inscreveram 

previamente. In-

formações pelo 

3 3 2 0 - 3 6 8 3 . 

P r o m o ç ã o : 

Faculdade de 
Educação Fí-
sica e Ciências 
do Despor-
to da PUCRS  

(Fefid) e Institu-

to de Cultura.

Estúdio de Finanças, no 7º andar do prédio 50, das 18h20 às 19h. Talk show sobre dinheiro e estilo de vida com o professor da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Wilson Marchionatti. A atividade é gratuita e aberta ao públi-co. Informações pelo estudio@pucrs.br ou pelo 3353-7753. Promoção: Estúdio de Finanças.

30 DE OUTUBRO – TALK SHOW COMPORTAMENTO E ESTILO DE VIDA

Sala 305 do prédio 8, das 18h às 19h. Palestra de encerramento 
com a premiada escritora Cintia Moscovich. Mais cedo, das 14h 
às 17h30min, ela ministra o curso sobre clichês, o assassinato 
da narrativa. Interessados devem inscrever-se pelo delfos@
pucrs.br. Ambas atividades são gratuitas e abertas ao público. 
Informações pelo 3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

31 DE OUTUBRO – ENCERRAMENTO DA  
FESTA CRIATIVA (FESTIVA) DA PUCRS

Interessados devem mandar um e-mail com nome, telefone, 

local de trabalho ou estudo e intenção de participar para  

farmacia@pucrs.br. O evento ocorre no dia 7 de novembro, 

no auditório do prédio 32, das 13h às 19h. Entre os ministran-

tes, os professores Odir Dellagostin, da Universidade Federal 

de Pelotas, e Luciana Relly Bertolini, da Universidade de For-

taleza, entre outros. Informações pelo 3320-3512. Promoção: 

Faculdade de Farmácia, em parceria com o Programa de 

Pós-Graduação em Biotecnologia Farmacêutica.

ATÉ 6 DE NOVEMBRO – INSCRIÇÕES PARA O 1º SEMINÁRIO EM 

BIOTECNOLOGIA – O PANORAMA, INOVAÇÃO E APLICAÇÃO 
EM SAÚDE 

11, 13 E 14 DE NOVEMBRO 
– 

2º FESTIVAL ARTÍSTICO: ARTE
 EM MOVIMENTO  

Interessados ainda podem inscrever-se nas pales-
tras do evento (sujeito a disponibilidade de vagas), 
pelo www.sbgames.org/sbgames2014. Entre os 
ministrantes, Kellee Santiago, cofundadora da That-
GameCompany e produtora do Journey (o jogo inde-
pendente mais premiado de 2012); Nicolas Gaume, 
presidente do Sindicato Francês de Vídeo Games e 
cofundador da Mimesis Republic; e Richard Dansky, 
escritor da Ubisoft e designer de jogos. O simpósio 
ocorre entre os dias 12 e 14 de novembro, no Centro 
de Eventos do prédio 41. A programação completa 
está disponível no site. Informações: 3320-3680 
ou sbgames2014@pucrs.br. Promoção: Sociedade 
Brasileira de Computação, Associação Brasileira dos 
Desenvolvedores de Jogos Digitais, Associação de 
Desenvolvedores de Jogos Digitais do RS em parceria 
com a PUCRS. 

ATÉ 12 DE NOVEMBRO – INSCRIÇÕES PARA O 13º SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL

Até o dia 16 de novembro, a 
Edipucrs marcará presença 
na 60ª Feira do Livro de Porto 
Alegre, na Praça da Alfândega, com lançamentos em dife-
rentes áreas. A programação das sessões de autógrafos 
das obras da editora está disponível no www.pucrs.br/
edipucrs e no www.feiradolivro-poa.com.br. A editora ofe-
rece descontos de 30% em todas as obras. A promoção 
também é válida na Livraria Edipucrs, no prédio 41.

PUCRS NA 60ª FEIRA DO LIVRO
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Alunos de graduação e de pós-graduação da Faculdade 

de Medicina, médicos, residentes, professores e pesqui-

sadores da área podem inscrever-se pelo www.sympla.

com.br. O evento conta com a presença de profissionais 

como Luiz Fernando Lima Reis, doutor em Microbiologia 

e Imunologia pela New York University School of Me-

dicine e membro do Conselho de Ensino e Pesquisa do 

Hospital Sírio-Libanês, e Carlos Gil Ferreira, autor do livro 

Oncologia Molecular e diretor de Pesquisa Clínica do Ins-

tituto Nacional de Câncer (Inca), entre outros. O evento 

ocorre nos dias 4 e 5 de novembro no anfiteatro Irmão José 

Otão, 2º andar do Hospital São Lucas. Informações pelo  

fronteirasdaoncologia@gmail.com. Promoção: Núcleo de 

Pesquisa em Câncer (NP-Câncer) da Faculdade de Medicina.

ATÉ 31 DE OUTUBRO – INSCRIÇÕES PARA O 

FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO EM ONCOLOGIA

FOTO: LÚCIO BRANDT/FEFID

na
pauta

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 completa 66 anos em 7 de novembro e preparou 
diversas atividades para celebrá-los. Às 18h ocorre a Missa 
de Aniversário, na Igreja Universitária; às 19h15min haverá a 
cerimônia de entrega da Medalha Irmão Afonso, no teatro do 
prédio 40. Veja a lista de professores e técnicos administrati-
vos no site da Mundo PUCRS: www.pucrs.br/mundopucrs. O 
jantar comemorativo terá início às 20h45min no Restaurante 
Panorama. Os convites do jantar estão à venda no prédio 15, na 
Central de Atendimento. Informações: 3320-3590.

A Faculdade de Comunicação e a Dell assinaram convênio de 
pesquisa na última terça-feira (28/10) para aprimorar a atuação 
nas mídias sociais e explorar as potencialidades do Centro Tec-
nológico Audiovisual do Estado (Tecna), em fase de implantação 
no Tecnopuc Viamão. O objetivo é mapear e desenvolver for-
mas inovadoras de comunicação entre empresa e usuários por 
meio da convergência entre as mídias disponíveis e o uso das 
redes sociais. O projeto terá duração de 24 meses.

Universidade 
comemora 66 anos

Famecos e Dell  
assinam parceria

Durante as férias de verão, crianças entre 4 e 9 anos 
podem participar do projeto Brincando e Aprendendo 
na PUCRS. De 5 a 16 de janeiro de 2015, de segunda a 
sexta-feira, das 13h30min às 18h30min, serão realizadas 
atividades aquáticas, desportos coletivos, dança, ex-
pressão corporal, atletismo, ginástica, além de visitas às 
Faculdades e ao Museu de Ciência e Tecnologia (MCT). 
O espaço promove a vivência cognitiva e motora. Inscri-
ções no Educon (prédio 15, sala 112) e na Faculdade de 
Educação Física (6º andar do prédio 81). Informações: 
3320-3727.

Brincando e Aprendendo

O concurso Palco PUCRS terá sua final em 1º de no-
vembro, disputada entre cinco bandas: New Age  

Travellers, Benjamin, The Paradise Sessions, Aukera, 
Roudini e os Impostores. As apresentações ocor-
rem a partir das 17h, no teatro do prédio 40. Na 
sequência, a divulgação dos resultados e a pre-
miação das vencedoras. A primeira colocada par-
ticipará de concerto com a Orquestra Filarmônica 
e receberá um vídeo da apresentação, com libera-

ção para uso; ganhará 40 horas em estúdio profissio-
nal com assessoria de produção e troféu Palco PUCRS. 

A banda escolhida pelo voto popular e a vencedora na 
categoria Música Autoral levarão troféu e cheque-presente 
da loja Mil Sons. Informações adicionais pelo e-mail instituto.
cultura@pucrs.br ou telefone (51) 3320-3583.

Assista à final do 
Palco PUCRS

O Vestibular de Verão 2015 da 
PUCRS apresenta um novo curso 
na Faculdade de Informática: 
Engenharia de Software. Com 
foco em formar profissionais 
qualificados na área de TI 
nos mercados regional, na-
cional e global, prepara os 
acadêmicos para atuarem 
em análise de sistemas e da 
qualidade, em gerenciamento 
de projetos, em programação e em 
projeto e concepção da arquitetura de 
software. São oito semestres com aulas à tarde e à noite. 
As inscrições para o vestibular se encerram em 26 de 
novembro e as provas serão realizadas em 6 e 7 de dezem-
bro, das 16h às 20h. Informações: 3320-3557, vestibular@
pucrs.br, www.pucrs.br/vestibular ou www.facebook.com/ 
vestibularpucrs.

Novidade para 
     o Vestibular de Verão
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O Hospital São Lucas da PUCRS 
(HSL) oferece uma nova especia-
lidade: o Serviço de Medicina de 
Família. A proposta é atuar na pre-
venção de doenças predominantes 
e na promoção da saúde e de 
atividades terapêuticas. O médico 
de família atende casos de dores de 
cabeça, pressão alta, gripe e dor de 
garganta, entre outros. A equipe é 

composta por nove médicos, todos 
professores da Faculdade de Medi-
cina, e é comandada por Alexandre 
Moretto. Os atendimentos por con-
vênios e particulares são realizados 
no ambulatório 205. As consultas 
ocorrem de terça a sexta-feira, das 
17h às 19h, e devem ser marcadas 
pela Central de Agendamento, pelo 
(51) 3320-3200.
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Você Sabia?
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Um dos criadores da campanha Fefid Solidária, da Faculda-
de de Educação Física e Ciências do Desporto, uma espécie 
de corrente do bem, o professor Nelson Schneider Todt 
(49 anos) acredita que cada um pode fazer a diferença ao 
se doar um pouco para ajudar quem precisa. E acredita 
mais: no perdão, na educação para transformação, no 
melhor das pessoas. Querido pelos alunos, trabalha na  
PUCRS desde 2001 e é sucesso no Facebook com seus 
posts na página do curso. É especialista em Psicomotri-
cidade Relacional, mestre em Ciências do Movimento 
Humano, doutor em Educação e pós-doutor em Estudos 
Olímpicos pela Universitat Autónoma de Barcelona (Espa-
nha). Também fez Pós-Graduação em Estudos Olímpicos 
na International Olympic Academy (Grécia).

Eu sou: do bem
Acredito em: educação como processo 
de transformação das pessoas
Eu admiro: quem aceita o desafio de 
se transformar em uma pessoa melhor
Melhor lembrança: cada momento 
que percebi meu filho crescendo e se 
tornando um cara bacana 
Um lugar: Grécia
Durante a minha vida aprendi: o valor 
do perdão
Experiência marcante: minha 
participação na sessão para jovens 
participantes da Academia Olímpica 
Internacional em Olímpia, Grécia, em 
1999
Já visitei: lugares incríveis... não tem 
como esquecer Buenos Aires do final 
dos anos 1980... mais recentemente, 
tive o privilégio de conhecer diferentes 
recantos da Europa como Olímpia, 
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O post em homenagem ao Dia do Professor, com 
depoimento do mestre Marques Leonam, querido 
por estudantes da Famecos e até por aqueles que 
não foram seus alunos, foi um sucesso na fan page 
da Mundo PUCRS no Facebook. O professor do curso 
de Jornalismo leciona na Universidade há 33 anos. 
Passaram por ele cerca de 4 mil alunos e Leonam 
conseguiu conquistar um lugar especial no coração 
de cada um que teve o prazer de conhecê-lo.

Entre filósofos e mitos da 
Antiga Grécia, na Academia de 

Atenas em 2005

Lausanne, Colônia, Roma, Paris e 
Barcelona
Não gosto de: falhar com as pessoas
Meu esporte é: já foi o basquete... 
agora gosto muito de jogar paddle
Pessoas que me influenciaram: a 
mensagem de Gandhi me inspira, mas 
naturalmente tenho muito dos meus 
queridos pais
Tenho saudades: da qualidade de vida 
que tive em Barcelona
Se eu fosse um personagem: William 
Parrish (do filme Encontro Marcado)
Recomendo: viajar e trabalhar com o 
que se gosta
Se eu fosse um filme eu seria: Encon-
tro Marcado (Meet Joe Black)
A trilha musical da minha vida teria: 
músicas renascentistas e baladas ro-
mânticas das grandes bandas de rock
Coisas simples que me fazem feliz: 

cuidar do jardim e vê-lo bonito, estar 
em casa com minha família, jogar 
paddle e dar aula
As melhores coisas da vida são: com-
partilhar coisas boas
Quando não estou trabalhando gosto 
de: viajar pelo mundo
Momento mais marcante na trajetó-
ria PUCRS: cada vez que sou lembra-
do pelos alunos para paraninfo nas 
formaturas
Se eu não fosse professor da Faculda-
de de Educação Física eu seria: é difícil 
me imaginar hoje em outro lugar... a 
Fefid é minha segunda casa, estou en-
tre pessoas de grande valor e fazendo 
o que gosto com liberdade
Meu talento é: motivar muitos dos 
meus alunos a serem o melhor que 
podem
Planos futuros: compartilhar o que 
puder e viajar para lugares incríveis

Ele é do bem 

SUCESSO NA WEB

No Teatro Dionísio em Delfos (Grécia), em 2005, durante 
pós-gradução na Academia Olímpica Internacional

Nelson Todt

Autorretrato
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futuro
De olho no 

Uma das preocupações que acompanha o momento da aposenta-
doria é o aspecto financeiro. Com o objetivo de possibilitar aos pro-
fessores e técnicos administrativos acumular recursos para trans-
formá-los, no futuro, em uma renda mensal vitalícia, desde 1997 

a PUCRS oferece um plano de previdência privada, contratado 
junto à Bradesco Vida e Previdência. Dessa forma, pode-se 
reduzir a defasagem entre o salário que era recebido e o valor 
proporcionado pela aposentadoria paga via INSS.

campus
VIDA NO

A acumulação dos recursos se dá através de dois tipos de contribui-
ções: básica e adicional. A partir da inscrição no plano, o funcioná-
rio começa com a contribuição básica, que inicia em 1% do salário 
de participação, podendo ser aumentada em 1% a cada ano, sem-
pre na primeira quinzena de novembro, até o limite de 4%. O salá-
rio de participação é a soma de todos os proventos fixos mensais.

O participante pode aderir à contribuição adicional quando ti-
ver no mínimo cinco anos de vínculo empregatício e seu percentual 
de contribuição básica for igual a 4%. Esta pode ser aumen-
tada em 1% ao ano em que o participante completar 5, 9, 
13, 17, 21 e 25 anos de vínculo empregatício. A soma 
das contribuições não pode ultrapassar 10%. A  
PUCRS colabora com o mesmo valor do partici-
pante até ele completar 65 anos de idade.

O plano prevê a concessão de uma renda mensal vitalícia, mas o 
participante pode optar por outros benefícios: resgate; renda men-
sal temporária; renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido; 
renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário e renda mensal 
vitalícia reversível ao cônjuge ou filhos menores de 21 anos.

O participante está habilitado ao recebimento 
de qualquer um dos benefícios citados anterior-
mente, fazendo jus a 100% das contribuições da 
PUCRS e das suas contribuições, quando tiver 
encerrado o seu vínculo empregatício com a 
Universidade e tiver mais de 60 anos de idade ou 
mais de 30 anos de vínculo empregatício com a 
Instituição.

Caso o participante não preencha essas 
condições e tenha encerrado o seu vínculo em-
pregatício, terá direito a receber um percentual 
dos valores das contribuições feitas pela PUCRS, 
considerando-se o motivo do desligamento e o 
tempo de vínculo.

Sim, é dedutível o total das contribuições feitas 
pelo participante, limitado a 12% do total dos 
rendimentos computados na determinação da 
base de cálculo do imposto devido na “Decla-
ração de Ajuste Anual – Opção por deduções 
legais”.
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Como acumular recursos e transformá-los 
em renda mensal vitalícia?

Tipo de benefícios

Quando posso habilitar-me ao benefício 
de renda mensal vitalícia?

Existe algum incentivo em relação 
ao Imposto de Renda?

Inscrição e mais informações 

do plano no PUCPREV, setor da 

Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças, localizado no prédio 40,  

8º andar, sala 808.

Informações e inscrição

O montante dos valores das con-
tribuições do participante será 
aplicado, em um dos seguintes 
fundos, a seu critério: 

• Fundo 1 – Renda Fixa.
• Fundo 2 – 85% em Renda Fixa e 15% 

em Renda Variável.     
• Fundo 3 – 70% em Renda Fixa e 30% 

em Renda Variável.    
• Fundo 4 – 60% em Renda Fixa e 40% 

em Renda Variável.

O montante dos valores das contribui-
ções da PUCRS será aplicado no Fundo 1. 

Os valores das contribuições têm 
algum rendimento f inanceiro?

Quem pode participar
Todos os professores e técnicos 
administrativos, em plena atividade, 
independente da idade ou do 
tempo de vínculo empregatício. A 
participação no plano é opcional.

FOTO: ALAINA CHERUP/FREE IM
AGES



Melhor trabalho 
em Pneumologia
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A pesquisa do doutorando em Pediatria e Saúde da 
Criança Mauro Moraes Vargas, realizada no Centro 
Infant do Instituto de Pesquisas Biomédicas, foi pre-
miada pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia como Melhor Trabalho por eixo temático 
de Asma. O estudo Efeitos do estresse pré-natal so-
bre a resposta inflamatória e a função pulmonar em 
camundongos expostos a um modelo de asma teve 
a orientação do professor Marcio Vinicius Donadio. 
O prêmio foi entregue durante o 37º Congresso 
Brasileiro de Pneumologia, realizado em Gramado.

Alunos e Enade 
Atenção, você que é um dos 1.759 alunos da 
PUCRS inscritos para fazer o Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (Enade), em 
23 de novembro. Até o dia da prova é preci-
so responder ao Questionário do Estudante 
disponível em http://enadeies.inep.gov.br/
enadeIes. As questões são utilizadas pelo 
MEC na avaliação das universidades. O Ena-
de é realizado a cada três anos, por curso, e 
avalia o desempenho dos estudantes quanto 
ao conteúdo programático específico e te-
mas de conhecimentos gerais.

O Tuspark, Parque Tecnológico localizado em Pequim, na China, 
é o novo parceiro do Tecnopuc. Além da troca de conhecimento 
entre os dois ambientes de inovação, a proposta é apoiar a entra-
da de empresas chinesas no Brasil e vice-versa. O convênio foi as-
sinado pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, 
Jorge Audy, na 31ª Conferência da Associação Internacional de 
Parques Tecnológicos, realizada em Doha, no Qatar. O Tuspark 
tem mais de 400 empresas e cerca de 25 mil pessoas.

Sabiston Tratado de Cirurgia (volumes 1 e 2), 
obra mais importante no embasamento teórico de 
estudantes e residentes e essencial na atualização 
de especialistas em cirurgia geral, chega a sua 19ª 
edição reafirmando-se como um clássico, e com im-
portantes novidades. Os professores da Faculdade 
de Medicina Hamilton Petry de Souza e Ricardo 
Breigeiron colaboraram na revisão científica de 
dois capítulos. Os livros foram lançados no Brasil no 
Congresso Paulista de Cirurgia 2014, em São Paulo. 

Parceria na China 

Clássico da cirurgia

&
Gente

Cia

A mastologista Maira Caleffi, a gaúcha que no 
Estado é a maior representante do movimento 
mundial Outubro Rosa – pela mobilização para 
detectar de forma precoce o câncer de mama 
– graduou-se em Medicina na PUCRS, em 1981. 
Hoje Maira é presidente voluntária da Federa-
ção Brasileira de Instituições Filantrópicas de 
Apoio à Saúde da Mama e do Instituto da Mama 

do RS. Como estudante, viajou para o Campus 
Avançado Alto Solimões da Universidade, 
na Amazônia, pelo Projeto Rondon, onde 
coletou dados para um estudo do professor 
Cezar Fritscher. A influência para a especia-
lidade veio do professor Gustavo Py Gomes 
da Silveira e do ginecologista Álvaro Petracco, 
com os quais publicou os primeiros trabalhos.

A primeira  edição do 
Prêmio Docência no En-
sino de Administração, 
concedido pelo Conselho 
Regional de Administração 
do RS, homenageou dois 
professores da Faculdade 
de Administração, Contabi-
lidade e Economia. Suzana 
Martins e Bruno Ely (foto) 
receberam medalhas de 
prata e bronze por terem 
se dedicado ao Ensino 
Superior na área de Admi-
nistração por 25 e 15 anos, 
respectivamente. 

Prêmio Docência 
de Administração 

FOTO: IMAMA/DIVULGAÇÃO

Você Sabia?
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“Olho todas as avaliações e 
analiso-as. No semestre 
seguinte, retomo com 
os alunos o assunto 
para justificar críticas 
infundadas e modificar 
algumas práticas. Um 
exemplo é que passei de 
duas para três provas, a pedido 
deles. A direção e os professores têm de 
levar em conta o que os estudantes dizem 
e dar um retorno, senão não adianta.”
Gervásio Carvalho, professor da 
Faculdade de Biociências  

“É raro eu deixar de responder. Esse é 
o jeito que o aluno tem de melhorar, 
apoiar a aula. Alguns professores 
precisam de motivação e outros 
merecem receber parabéns. Muitas 
vezes alerto que há muito uso de slide 
ou somente a fala do professor. Em 
alguns casos, tem muita prática e pouca 
teoria ou vice-versa. Nem todos aceitam o 
que os alunos pensam, mas alguns realmente 
mudam de atitude.”
Pedro Schein, aluno de Engenharia Química

“A Avaliação de Disciplinas 
é o canal mais eficaz para 
nossas reclamações, 
sugestões e elogios aos 
docentes. É fundamental 
reportar à coordenação do 
curso os pontos positivos e 
negativos de cada professor, a fim 
de que ele e a Instituição possam melhorar 
e, nos casos de elogios, valorizar o trabalho 
desempenhado ao longo do semestre.”
Taylor Moura, aluno de Direito

“Se os comentários são 
positivos, continuo 
utilizando aqueles 
recursos citados. 
Quando as respostas são 
insatisfatórias, reflito e 
procuro aprimorar-me para 
tornar a comunicação em sala 
de aula mais hábil. O mercado de 
trabalho demanda atualização e busca 
permanente de aperfeiçoamento para 
que a Universidade continue sendo de 
excelência. É importante que o corpo 
discente se sinta respeitado em suas 
demandas.”
Liane Zavascki, professora 
da Faculdade de Direito

“É importante ouvir os alunos, pois 
o objetivo final da disciplina é a sua 
formação. Porém, nem sempre as 
críticas podem ser aproveitadas 
integralmente, daí a relevância de o 
professor conhecer o contexto em que 
foram produzidas. Por acreditar no valor 
dessas avaliações, tento elaborar um plano 
de ação para pôr em prática no semestre 
seguinte. Muitas vezes são medidas 
simples, como a forma de disponibilizar o 
material ou o uso de maneiras variadas de 
explicar o mesmo conteúdo, associadas à 
realidade do aluno, as quais acabam fazendo 
toda a diferença no modo como ele vai 
interagir com a disciplina. No entanto, pelas 
avaliações serem no final do semestre, o 
feedback recebido não pode ser aproveitado 
com aquela turma, o que é uma pena!”
Luciano Ceron, professor 
da Faculdade de Engenharia
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Você – aluno e professor – pode participar da Ava-
liação de Disciplinas, de 30 de outubro a 1º de de-
zembro. O processo – e a reflexão a partir da análise 
de seus resultados – contribui para o planejamento 
das disciplinas a cada semestre e para aperfeiçoar o 
ensino-aprendizagem. Quanto mais gente participar, 
mais confiáveis se tornam os dados.

Mudanças concretas acontecem na sala de aula. 
E a avaliação ajuda na revisão dos currículos, con-
forme cita a Faculdade de Informática, lembrando 
ainda a atualização de laboratórios temáticos a partir 
do processo. Os resultados foram levados em conta 
para o planejamento do semestre atual, na Faculda-

de de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. Algumas 
sugestões dos alunos, como aprimoramento da 
comunicação com o professor, melhora nas ativida-
des semipresenciais e análise de alguns campos de 
práticas foram implantadas ao longo de 2014.

A partir dos comentários e de reflexão com o 
corpo docente e discente, a Física passou Teoria da 
Relatividade do nível 3 para o nível 4 e Astronomia, 
do nível 3 para o nível 1. Reunião na Faculdade de 
Letras propôs acompanhamento de dificuldades em 
disciplinas semipresenciais, mais integração entre 
diferentes departamentos e maior controle na ma-
nutenção de equipamentos.
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Reflexo do pôr do sol

Duas iguais

Sombra das árvores
no prédio 12 A

nas janelas do prédio 40

Ângulo
aberto Reflexos

Quer
participar?

Envie suas fotos feitas na PUCRS para 
mundopucrs@pucrs.br ou pelo

www.facebook.com/mundopucrs.
Você também pode usar a 

#mundopucrs no Instagram.


