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Salão de Atos, das 18h30min às 19h30min. O pro-
grama traz músicas dos seriados mais famosos da 
TV, entre eles Star Trek, Friends, Game of Thrones, 
The Walking Dead, House e CSI, entre outros. Du-
rante a apresentação, serão exibidas imagens dos 
seriados. A entrada é franca e a regência é do ma-
estro Marcio Buzatto, com arranjos de Neemias 
Santos e Davi Coelho. Informações: 3320-3583.

27 DE MAIO – CONCERTOS PUCRS – SERIADOS DE TV
FOTO: DIVULGAÇÃO/WARNER

Saguão do prédio 9, às 
12h30min. No dia 20, a so-
prano Cíntia de Los Santos es-
tará acompanhada ao piano 
por Flávio Oliveira. No dia 27, 
será a vez da Banda Roudini e 
Os Impostores, terceira colo-
cada no Palco PUCRS.

20 e 27 DE MAIO – 
SOBREMESA MUSICAL 

FOTO: BRUNO TODESCHINI

Estádio Universitário, às 13h30min. A 

competição é para alunos da Facul-

dade de Educação Física que podem 

participar das provas de 100 metros 

rasos, 1.500 metros, 3.000 metros, 

salto em distância, salto em altura, 

arremesso de peso e lançamento 

de dardo. As provas têm categorias 

masculinas e femininas. Inscrições 

gratuitas pelo site https://goo.gl/ 

kEOgbQ até 20 de maio.

23 DE MAIO – 4º CAMPEONATO

DE ATLETISMO FEFID/PUCRS 2015

Fone: 3353-4446 ou ramal 4446Site: www.pucrs.br/mundopucrsE-mail: mundopucrs@pucrs.brFan page: www.facebook.com/                        mundopucrs

Fale com a gente 
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O Centro de Pastoral e Solidariedade e a Gerência de 
Recursos Humanos promovem a Campanha do Agasa-
lho 2015. As doações já começaram e podem ser feitas 
nas secretarias das Faculdades, no Centro, na Gerência, 
no Colégio Champagnat e nas secretarias das unidades 
administrativas. O objetivo da campanha é arrecadar 
roupas de inverno, cobertores e sapatos para aqueles 
que não têm condições de se proteger do frio. O prazo 
para a entrega dos agasalhos é 5 de junho. Informações: 
http://www.pucrs.br/pastoral/?p=campanha_agasalho. 

Auditório do 9º andar do prédio 
50, das 17h30min às 19h. Palestra 
Innovaciones Didácticas para La 
Universidad Del Siglo 21 com o pro-
fessor da Universidade Santiago de 
Compostela, Miguel Berazza. Inscri-
ções gratuitas pelo link http://migre.
me/pLCsZ até o dia do evento. A pa-
lestra será em espanhol. Promoção: 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e 
Desenvolvimento. 

Nos prédios 3 e 5, das 8h às 20h. Com a temática O Historiador e as novas tecnologias, o evento divulga novos estudos na área. A submissão de trabalhos encerrou no dia 19 de abril com mais de 200 inscritos. Os interessados em participar como ou-vintes podem comparecer nos locais do evento. O encontro é gratuito e aberto ao público. Promoção: Pro-grama de Pós-Graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Informações: 3320-3534.

Auditório da Famecos, às 
17h30min. Nesta edição, apre-
sentará o filme Um Cuento Chi-
no – Um conto Chinês. O evento 
é uma parceria das Faculdades 
de Comunicação e de Letras, 
da Mobilidade Acadêmica e do 
Instituto Cervantes de Porto Ale-
gre. Entrada franca. Promoção: 
Instituto de Cultura.

18 DE MAIO – PROJETO 
HORIZONTES 2015

Auditório do prédio 11, das 

17h30min às 19h15min. Pro-

fessores debatem temas como 

preconceito, ações afirmativas, 

diversidade e problemas de 

gênero, entre outros. Inscrições 

gratuitas na secretaria da Facul-

dade de Direito (prédio 11/8ºan-

dar). O ciclo é para acadêmicos 

de graduação, pós-graduação e 

diploma dos da PUCRS. Informa-

ções: 3320-3634.

25 a 29 DE MAIO – 1º CICLO 

DE DEBATES JURÍDICOS 

SOBRE DIVERSIDADE 

26 a 28 DE MAIO – 2º 
ENCONTRO DE PESQUISAS 
HISTÓRICAS PUCRS

19 DE MAIO – CINEPUCRS 

pautana

# ficadica 
As inscrições para o Ves-tibular da PUCRS estão abertas até o dia 29 de maio. As provas ocorrem nos dias 13 e 14 de junho (sábado e domingo). O úl-timo dia para pagar a taxa de inscrição será 1º de ju-nho. Informações: www.pucrs.br/vestibular.

FIQUE LIGADO!

FO
TO

: H
EI

KE
 K

N
EB

EL
/E

SP
AÇ

O
 E

XP
ER

IÊ
N

CI
A

Saguão do prédio 5, das 10h às 20h. 
Trazem empresas que integram a 
In cubadora de Empreendimentos 
Solidários e Tecnologia Social da 
PUCRS, além de outros empreen-
dimentos. A Feira de Agroecologia 
tem como expositores três coope-
rativas: a COOTAP, a COCEARGS e o 
Pão da Terra. São comercializados 
produtos orgânicos, confecção, de-
coração e artesanato da região.

ATÉ 15 DE MAIO – 6ª FEIRA  
DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E A  
1ª FEIRA DE AGROECOLOGIA



A PUCRS está entre as dez empresas mais inovadoras da 

Região Sul (RS, PR e SC) no ranking elaborado pela revista 

Amanhã. O prêmio Campeãs da Inovação 2014 será entre-

gue em 14 de maio, a partir das 13h30min, no Tecnopuc. 

O parque tecnológico da Universidade foi escolhido para 

sediar a cerimônia por unir conhecimento acadêmico e 

mundo corporativo. Esta é a primeira vez que uma das 

instituições vencedoras recebe o evento. O objetivo é 

estimular a troca de experiências entre as lideranças das 

marcas envolvidas. Ao todo, são 50 empresas agraciadas 

em razão de práticas mais inovadoras e criativas entre 

multinacionais consagradas, benchmarks globais de inova-

ção e startups locais em diversos segmentos da economia.

No dia 12 de maio, a PUCRS e a ThoughtWorks (TW), multina-
cional com sede no Tecnopuc, deram início à segunda edição 
da capacitação em computação básica e programação. Partici-
pam do Programa Educod@r dez alunos de escolas municipais 
da Vila Fátima, no Bairro Bom Jesus, cinco meninas e cinco 
meninos do último ano do Ensino Fundamental. Eles terão 
aulas na PUCRS até julho, ministradas por voluntários da TW e 
participação de acadêmicos vinculados ao Programa de Educa-
ção Tutorial (PET) em Informática e Letras. Ganharão uma bolsa 
mensal de R$ 350. Numa segunda parceria, desta vez incluindo 
20 estudantes de Ensino Médio de outras escolas municipais, a 
Universidade, a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMSS) e 
o Grupo RBS começam o Programa Go Code no dia 19 de maio. 

Serão quatro módulos, 
até dezembro, com 
aulas na Faculdade de 
Informática e na FMSS. 
Os melhores poderão 
atuar como jovens 
aprendizes na RBS ou 
em empresas parceiras. 
O aluno que se destacar 
no trabalho final ganha-
rá bolsa de graduação 
do Instituto Jama. 

Campeãs da Inovação

Alunos de escolas municipais 
aprendem programação 

A professora Nelsa Cardo-
so, da Biociências, parti-
cipa do Neogene Climate 
Evolution in Eurasia (Ne-
clime), da Alemanha. O 
grupo reúne cem pessoas 
em 30 países para estudar 
o clima do planeta no passado através da paleovegeta-
ção, na Eurásia. Com o mesmo foco e metodologia, no 
Brasil apenas a PUCRS e a USP integram a investigação 
que pretende descobrir como se comportava o tempo 
na América do Sul, mais precisamente no Brasil, há 50 
mil anos com material do Centro-Oeste, e há 20 milhões 
de anos com resquícios provenientes da Amazônia. Em 
2010 e 2014, Nelsa e um grupo da Universidade Federal 
do Acre estiveram na Amazônia, por 30 dias, costeando o 
Rio Juruá, para coletar material que responda a essas per-
guntas. Em outubro, ela apresenta o projeto e seus dados 
parciais no 16th Annual Neclime Meeting, em Madrid.

O clima de 
20 milhões 
de anos atrás

Todo funcionário que tiver vínculo de mais de três meses com a PUCRS pode ser associado. Para cadastrar--se, é necessário apresentar crachá, contracheque e comprovante de re-sidência. Os associados recebem o cartão tecbiz, que possui convênio com diversos fornecedores e pos-sibilidade de compras parceladas. Informações: 3339-2320, ramal 4021, e afpucrs@brturbo.com.br. 

Ao completar 34 anos, a Associação 
dos Funcionários da PUCRS (AFPUCRS) 
apresenta novidades na infraestrutura 
e nos serviços oferecidos. Com sede no 
2º andar do prédio 3, conta agora com 
TV Led, ar-condicionado split e novas 
cadeiras, além de sala climatizada para 
realização de feiras e exposições. Toda 
semana, um expositor divulga produ-
tos de moda e vestuário. “Para este 
semestre, pretendemos lançar mais 

feiras temáticas, como a Semana da 
Beleza, na segunda quinzena de maio”, 
comenta Paulo Joeli Ramos, integrante 
do conselho fiscal e responsável pela 
comunicação. Desde novembro, a 
entidade abriga a nova filial da M&S 
Confraria da Beleza. Os associados 
têm ainda à disposição um consultório 
odontológico na sede, com desconto 
nos atendimentos também para de-
pendentes (filhos, cônjuge, pai e mãe).

Novidades na AF PUCRS

A PUCRS inaugura seu 
novo conceito de comu-
nicação. Com o slogan Do 
tamanho do futuro, refor-
ça o engajamento e con-
tribuição de todos os seus 
colaboradores e deixa cla-
ro seu compromisso com 
estudantes, professores, 
pesquisadores e comuni-
dade como Universidade 
inovadora e de excelência, 
com ensino conectado à 
pesquisa científica de im-
pacto, que oferece soluções 
para transformar a socieda-
de. A agência Morya Porto 
Alegre é a nova parceria da 
Instituição e cuidará do plane-
jamento, criação e produção 
de campanhas.

Do tamanho do futuro 

poraí

FOTO: GILSON OLIVEIRA/ARQUIVO PUCRS
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Renata Siciliani Scalco é uma profissional de sucesso, 

bastante decidida, sabe como alcançar seus objetivos 

e tem sua trajetória muito ligada à PUCRS. Nasceu no 

Hospital São Lucas (HSL), graduou-se em Medicina pela 

Universidade em 2007 e concluiu a residência de Neuro-

logia no HSL em 2012.

Aos 32 anos, faz PhD pleno na University College of 

London (Inglaterra), segundo melhor programa de pós-

-graduação em Neurologia e quarta melhor universidade 

do mundo. Atua em dois ensaios clínicos, ambos em fase 

de execução, e participa de estudos no Euromac, projeto 

da União Europeia de registro internacional de pacientes 

com uma doença específica.

Sua experiência não fica apenas em Londres. Em 

2008 Renata passou um período em um hospital de Mia-

mi (EUA) para acompanhar uma unidade de neurointen-

sivismo. No início da graduação em Medicina, esteve em 

Toronto (Canadá) por três meses, na área de pesquisa. 

Durante a Faculdade, visitou um hospital na África do 

Sul por duas semanas. Foi à Turquia, em congresso euro-

peu de neurologia, para divulgar o Euromac. Organizou 

workshop em Madri (Espanha) e, em abril deste ano, 

participou do ENMC workshop na Holanda como um dos 

20 especialistas do mundo convidados para o evento. O 

ENMC é uma fundação europeia que organiza e financia 

eventos para doenças neuromusculares raras, visando 

aprimorar especialmente o diagnóstico e o tratamento.
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Esforço que vale a pena

Retorno ao Brasil

Coragem na mala

Quando Renata foi a um congresso europeu em Lisboa, pediu 
a um professor palestrante para conhecer seu serviço durante 
as férias em 2011 e, então, para retornar por um ano a fim de 
ver pacientes e biópsias. Em 2012 mudou-se para Londres, com 
objetivo de estudar doenças neuromusculares e aprender a 
analisar biópsias de músculo. Renata revalidou seu diploma no 
Reino Unido. “Não recebi bolsa, guardei dinheiro e fui com mi-
nhas economias. Vivi bem econômica em Londres, quase não 
fiz turismo no primeiro ano. Contei moedas!”, lembra.

O esforço valeu a pena. A viagem com duração inicial de 
um ano se estendeu após escrever um ensaio clínico sobre 
a doença de paralisia periódica. A pesquisa aborda um novo 
tratamento em pessoas com essa patologia e tem perfil trans-
lacional, sai do laboratório e chega ao ser humano. “Transpor-
tamos os conhecimentos gerados pelas pesquisas básicas e 
os aplicamos em pacientes, melhorando a qualidade de vida 
e bem-estar”, elucida. Após participarem de uma seleção, 
receberam fundos para a execução do ensaio e assim surgiu 
a oportunidade de permanecer em Londres por mais tempo. 
“Percebi que queria continuar e me inscrevi no Ciências sem 
Fronteiras. Comecei meu PhD pleno em setembro de 2013”.

“Minha ideia inicial sempre foi voltar ao Serviço de Neurologia 
da PUCRS. Com essa experiência intensa e complexa do PhD 
pleno na UCL, eu adoraria ser professora para ensinar aos alu-
nos o que venho aprendendo. Certamente quero me manter 
ligada a pesquisas e seguir escrevendo ensaios clínicos”.

Da graduação
Renata destaca o aprendizado que teve na PUCRS 
como base fundamental para sua carreira. “Na 
Neurologia vi exemplos e recebi apoio para seguir 
meus sonhos. Os preceptores sempre enfatizaram 
a importância de ter uma experiência internacio-
nal”, afirma.

Quando questionada sobre as principais lem-
branças dessa época, fala do “inesquecível” som do 
bipe do plantão da Neurologia, do pessoal da Uni-
dade de Cuidados Especiais, dos ambulatórios, dos 
colegas, dos preceptores e professores. “Lembro 
muito dos funcionários do HSL que contribuíram 
para minha formação e até hoje se fazem presentes 
mesmo que à distância”, elogia.

Para os estudantes que sonham em buscar experiên-
cias internacionais, Renata deixa um recado: não te-
nha medo de correr riscos. “Sugiro revalidar o diplo-
ma antes de viajar, para ter melhores oportunidades 
na sua área de atuação. Leve muita coragem na mala. 
É uma vida solitária que exige muita dedicação. Não 
existe zona de conforto no exterior; você terá que ba-
talhar por absolutamente tudo. É intenso e por vezes 
cansativo, mas um aprendizado maravilhoso que vale 
muito a pena ser vivido”, finaliza.
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Optar por outro curso durante a graduação, 
sem que seja necessário participar novamente 
do processo seletivo, é uma oportunidade que a 
PUCRS oferece para aqueles alunos que não se 
encontraram na área escolhida no Vestibular. O 
estudante Willian Machado, 19 anos, do 3º se-
mestre de Engenharia de Controle e Automação 
Industrial, ingressou com o pedido e aguarda a 
confirmação de sua entrada no curso de Psico-
logia. Antes, porém, preferiu cursar algumas dis-
ciplinas das duas Faculdades para certificar-se 
de sua decisão. 

Machado realizou o pedido com antece-
dência em 2015, pois ficou pendente no ano 
passado por ter enviado o formulário somente 
no final do período. “Como dessa vez fiz a soli-

citação cedo, creio que dê 
certo”. Por ter afinidade 
com matemática e por 
influência familiar, optou 
pela Engenharia. Passado 
o primeiro ano, resolveu 
utilizar a reopção de curso. 

Em agosto de 2014, Flá-
via Schilling, 22 anos, decidiu 
trocar de Psicologia (estava no 6º 
semestre) para Administração. “Gosto 
muito das duas formações, mas eu deveria ter 
começado pelo curso atual”, comenta. Segundo 
ela, se houvesse uma melhor orientação pro-
fissional durante o Ensino Médio, teria feito a 
escolha certa desde o vestibular. 

A documentação necessária é o for-
mulário de solicitação de ingresso 
e reingresso, preenchido com a 
negativa de débito, caso esteja com 
a matrícula trancada. O pedido tem 
que ser protocolado na secretaria 

de cada curso, onde é possível obter 
mais informações sobre o número de 

vagas. Após a entrega, é feita análise de 
disciplinas cursadas para aproveitamento 

de créditos, realizada pela respectiva Facul-
dade, que leva em conta a ordem de requisição. 

A resposta será dada a partir do dia 15 de 
maio no site www.pucrs.br/portal/?p=alunos/ 
ingresso-extravestibular. No caso de deferi-
mento, o aluno deve comparecer no Setor 
de Ingresso e Registro (prédio 15, na Cen-
tral de Atendimento ao Aluno), das 8h às 
21h15min, para solicitar aproveitamento de 
disciplinas e obter instruções de matrícula. 
No caso de indeferimento, deve retirar a 
documentação no mesmo local em que pro-
tocolou o pedido. 

O último prazo de recebimento da guia de 
transferência é 27 de julho. A disponibilidade 
de horários e disciplinas fica sob a responsabi-
lidade do estudante. Outras informações pelo 
telefone 3320-3573.

nova opção de vida 
Troca de curso, 

Como realizar 
a reopção*

Todos os anos, a PUCRS recebe, em mé-
dia, 300 pedidos de reopção. Mais da 
metade ocorre nos semestres iniciais 
de curso. A professora da Faculda-
de de Psicologia Manoela Ziebell 
observa que a escolha, muitas 
vezes, ocorre sem o jovem bus-
car informações sobre o curso 
de graduação e a carreira. Ao se 
deparar com as dificuldades, co-
meça a repensar. “Muitas vezes, 
o aluno elege profissões que su-
postamente pagam mais, que estão 
em alta no mercado ou relacionadas 
àquilo que gostava na escola, porém 
não analisa o que é estudado na Faculda-
de e, ainda mais importante, não sabe como é 
a rotina do profissional depois de formado”, avalia. 

Uma dica importante é buscar o Serviço de Atendimento 
e Pesquisa em Psicologia (SAPP), que oferece orientação e reo-
rientação profissional, e o Escritório de Carreiras, que auxilia na 
adaptação e colocação no mercado de trabalho.

Informação para escolher bem*

*Para conf irmar a troca
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Fonte: Bárbara 
Almeida da Silva 
(Coordenadoria 

de Registro 
Acadêmico)
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o mais procurado* No segundo semestre de 2014, das 68 opções de cursos, o mais 
procurado foi Engenharia de Produção. No semestre anterior, a busca 
recorde foi por Engenharia Mecânica. Manoela explica que o fato pode 
ter relação com a grande parte dos pedidos ser feita por homens, que 
são maioria na área de exatas. A psicóloga indica que a não adaptação 
às dificuldades e demandas do curso, a falta de informação para fazer 
a primeira escolha de curso e o envolvimento com as adequações da 
carreira podem influenciar também no reingresso após diplomado. 

No primeiro semestre de 2015, um total de 278 alunos realizou a 
reopção. Os pedidos, que se iniciaram em 15 de abril, já possuem mais 
de 100 inscritos aguardando a troca.



Três ex-alunos da PUCRS estão por trás da Sistemas Opti, 
uma das 20 startups selecionadas para a primeira turma do 
programa Startup-RS do Sebrae. Eles desenvolveram uma 
ferramenta para otimizar a relação entre fornecedores e 
empresários do ramo da gastronomia. É uma central de 
compras pela internet voltada para donos de bares, res-
taurantes e cafeterias, na qual os produtos oferecidos por 
fornecedores estão disponíveis 24 horas. Entre as vanta-
gens estão: o reabastecimento de estoque de forma ágil e 
centralizada e a economia de tempo. Os donos da ideia são 
Priscila Wagner e Matheus Bernardes, diplomados em 
Ciência da Computação, e Rogério Sartori (à esquerda na 
foto), graduado em Administração de Empresas. Saiba mais 
em www.sistemasopti.com.

O diretor do Tecnopuc, Rafael Prikladnicki, e o professor 
da Faculdade de Informática Fabiano Hessel retornaram 
de visita ao Minatec, um centro de pesquisa e inovação tec-
nológica em Grenoble (França). Foram buscar oportunida-
des de aproximação e colaboração nas áreas de pesquisa e 
educação. Há dois anos, o diretor do Minatec, Jean Charles 
Guibert, visitou a PUCRS. Agora eles debateram a possibi-
lidade de interação entre empreendedores do Tecnopuc e 
do centro francês, buscando a geração de negócios com 
tecnologias dos dois países. Na Universidade, as coopera-
ções envolvem intercâmbios de alunos e pesquisadores. 

A equipe de arbitragem da Faculdade de Direito, que 
participou da 22ª Edição do Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot, competição realizada, 
todos os anos, em Viena (Áustria), classificou-se como 
uma das 32 melhores equipes do torneio. Participaram 
300 universidades de mais de 70 países. Para ficar entre 
as 64 finalistas, a PUCRS venceu o time da Duke Univer-
sity (EUA). A oradora Caroline Almaleh recebeu menção 
honrosa pelo seu desempenho nas rodadas orais. Além 
de Carolina, o grupo é composto pelos alunos e diplo-
mados Manoela Ardenghi, Guilherme Schwartsmann, 
Lucas Dall’Agnol, Caroline Schaeffer, Artur Rodrigues, 
Juliana Soria, Maúra Polidoro e Wagner de Oliveira. 

O Programa de Pós-Graduação em Educação recebeu 
a bióloga e professora Janet McVittie, da Universidade 
de Saskatchewan (Canadá), especialista nos temas de 
educação ao ar livre, educação ambiental, educação 
baseada no lugar e avaliação para a aprendizagem. Um 
grupo de alunos e pesquisadores da PUCRS e de outras 
instituições foi ao Pró-Mata, Centro de Pesquisas e Con-
servação da Natureza da Universidade, em São Francisco 
de Paula, para um minicurso sobre educação ao ar livre 
com Janet. A caminho do Pró-Mata, foi realizada ainda 
uma parada na ecovila Arca Verde.

Educação Ambiental 

Startup de diplomados 

À francesa

Arbitragem
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O trabalho Bone marrow cells induce ltp in hippocampal 
slices and improve learning performance in the morris 
water maze, coordenado pela pesquisadora Zaquer 
Costa-Ferro, do InsCer, foi o grande vencedor do Prêmio 
Lundbeck de Incentivo à Pesquisa no World Congress 
on Brain, Behavior and Emotions – 2015, realizado na 
Fiergs. A apresentação foi do bolsista de iniciação cien-
tífica do curso de Medicina, Wyllians 
Borelli (à direita na foto). O estu-
do conta com a participação 
dos pesquisadores Daniele 
Vieira, Simone Salamoni, 
Fabrício Simão, Fernando 
Benetti, Denise Cantareli 
Machado, Ivan Izquierdo 
e Jaderson Costa da Costa, 
diretor do InsCer.

InsCer premiado

Gente&Cia



Você sabia?

Vem aí o Dia Nacional Sem Impostos, 
em 21 de maio. Essa data equivale, no 
ano, ao percentual de impostos pagos. 
Em 2015, será preciso trabalhar 151 dias 
para alimentar a máquina pública. No ano 
passado, foram 140. O movimento con-
grega empresários de postos de gasolina, 
que, no dia 21, vendem o produto sem 
impostos, representando 47% a menos 
no valor (retirando PIS, Cofins e ICMS). A 
promoção é do Instituto Liberdade, com a 
Associação da Classe Média (Aclame) e o 
Instituto de Estudos Empresariais. 

Neste ano, conforme o Impostôme-
tro, o Brasil já arrecadou R$ 676 bilhões 
e, até dezembro, serão R$ 2,8 trilhões. A 

participação do Imposto de Renda (IR) 
na receita do Estado representa 36%. 
Nos EUA, é de 48%, e, na França, 29%. 
No Brasil, apenas 15% da população 
paga IR, o que somou 26,9 milhões 
de contribuintes em 2014. Outros 
178 milhões pagam impostos 
indiretos. A carga tributária do 
País representa 36% do Produ-
to Interno Bruto (PIB). 

Em 2005, a receita tributá-
ria era formada por 67 tributos. 
No ano passado, o número 
passou para 96. Em dez anos, a 
despesa pública também cresceu. 
Era de 14% do PIB e atingiu 23%.

No segundo semestre, ocorre um evento tradi-
cional na Faculdade de Administração, Contabili-
dade e Economia: o Salão de Tributos. Duzentos 
alunos da disciplina de Administração Pública se 

envolvem na organização. O principal objetivo é 
conscientizar a população em geral, empre-

sários e futuros empreendedores sobre a 
carga tributária paga pelos contribuin-

tes e os serviços prestados pelo 
governo. 

Postos*
• Eco Posto – Avenida 

Ipiranga com Erico 
Verissimo, em Porto Alegre

• Posto SIM Cidadão – 
Rua 13 de Maio, esquina 
com 18 do Forte, Bairro 
Lourdes, em Caxias do Sul

* Nesses locais não serão 
cobrados impostos no dia 
21. Há um limite de 20 
litros de gasolina.

Salão de Tributos

A PUCRS agora conta com mais uma opção de comi-
da japonesa, a Temakeria Sensei. Localizada no res-
taurante Ponto 3 (no prédio 3), funciona de segunda 

a sexta, das 17h às 21h e oferece cominados e 
temakis. Para dentro da Universidade existe o 
serviço de tele-entrega. Contato: 3384-6285.

Impostômetro da 
Associação Comercial 
de São Paulo em 
novembro de 2014
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# DiaSemImpostos

 Fontes: Nelson Fossatti, professor 
da Faculdade de Administração, Contabilidade 

e Economia e coordenador do Salão de Tributos, 
e Michael Sopper, do Instituto Liberdade

Cigarro – 81,6%

Micro-ondas – 56,9%

Álcool – 43%

Sabão em pó – 42%

Pasta de dente – 42%

Papel higiênico – 40,5%

Margarina – 37%

Óleo – 37%

Café – 36,5%

Macarrão – 35%

Frutas – 22,9%

Leite – 19%

Carne bovina – 18,6%

Feijão – 18%

Arroz – 18%

Frango – 17,9%

PERCENTUAL DE IMPOSTOS SOBRE O PREÇO

FOTO: RAFAEL NEDDERM
EYER/FO

TO
S PÚ

BLICA

FO
TO

: H
U

G
O

 ARCE/FO
TO

S PÚ
BLICAS



Ângulo
aberto

MUNDO PUCRS • PÁGINA 8

Mundo PUCRS é uma publicação interna quinzenal da Universidade editada pelo Setor Editorial da Assessoria de Comunicação e Marketing, 
prédio 1, 2º andar, sala 202.02, fone 3353-4446 • Coordenadora da Assessoria: Stefânia Ordovás de Almeida • Comunicação: Ana 
Maria Roig • Editora Executiva: Magda Achutti • Edição e Redação: Ana Paula Acauan, Magda Achutti e Vanessa Mello • Estagiária: Júlia 
Bernardi • Revisão: Antônio Dalpicol • Fotógrafos: Bruno Todeschini e Camila Cunha • Arquivo Fotográfico: Analice Longaray e Camila Paes 
Keppler • Publicação on-line: Rodrigo Marassá Ojeda • Projeto gráfico e Editoração Eletrônica: Pense Design • Impressão: Epecê-Gráfica

Enviada por 
Thieize Paranhos 

pelo Instagram

Pelo Campus... 

Da janela 

Envie suas fotos feitas na PUCRS para mundopucrs@pucrs.br ou pelowww.facebook.com/mundopucrs.Você também pode usar a #mundopucrs no Instagram.

Quer
participar?

Enviada por 
Wendell de Lacerda 

pelo Instagram

Enjoy the 
little things

Enviada por 

Camila Modica 

pelo Instagram

Enjoy your Campus


