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APRESENTAçAO

2005, um ano de ações e iniciativas.

Um ano de muito trabalho na PUCRS, mas também de mui-

tas realizações. Um ano de mudanças, adequações e decisões

que fizeram parte do nosso dia-a-dia profissional. É importante

que, ao final desse período, olhemos para trás e façamos um

balanço dessas realizações.

Esta publicação apresenta uma síntese das ações e iniciativas

que marcaram esses primeiros doze meses de gestão, reunindo

mensagens do Sr. Reitor; listando ações de caráter acadêmico,

administrativo e sóciocultural; elencando alguns dos prêmios e

distinções que honraram nossa lnstituição e citando algumas no-

vas comissões de trabalho que foram formadas, além de explici-

tar futuras ações.

Que possamos, ao destacar as ações e iniciativas de 2005,

projetar novas conquistas para o próximo ano.

EQUTPE DE GESTAO
Da esquerda para a direita, acima:

Prof. JORGE LUIS NICOLAS AUDY

Prof. BOBERTO ASTOR MOSCHETTA

Prof. PAULO ROBERTO GIRARDELLO FRANCO

Da esquerda para a direita, abaixo:

Prots. JACQUELINE POERSCH MOREIRA

PrOf. Ir. EVIúZIO TEIXEIRA

Prof. lr. JOAQUIM CLOTET

Profa. SOLANGE MEDINA KETZER



DISCURSO DE POSSE

Discurso na cerimônia de posse do Prof. Dr. lr. Joaquim Clotet,
Reitor da PUCRS para o Quadriênio 2005-2008

1. Saudaçáo

Excelentíssimo Se-
nhor Arcebispo de Porto

Alegre e Chanceler da Uni-
versidade, Dom Dadeus

Grings
Excelentíssimo Se-

nhor Vice-Governadôr
do Estado do Rio Gran-
de do Sul, Senhor Antô-
nio Hohlfeldt

Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito de Porto

Alegre, Senhor João Verle
Excelentíssimo Senhor Presidente da Entidade Mantenedora da PU-

CRS lrmáo Roque Ari Salet
Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Reitores das Univer-

sidades Brasileiras, Prof. Dr. Manassés Claudino Fonteles, Magnífico Reitor
da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Magníficos Reitores e Reitoras das Universidades Públicas e Privadas
que nos honram com suas presenças

Representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
Empresários
Representantes do Exército
Membros do Corpo Consular
Representantes das Comunidades Maristas
Professores, membros do corpo técnico-administrativo, alunos e ex-alu-

nos da PUCRS, familiares e amigos

Sejam muito bem-vindos a este ato. É corn grande satisfação que saúdo
a todos os que aqui se encontram reunidos para prestigiar este ato solene
de nossa Universidade.

2. Agradecimentos

Se uma palavra pudesse sintetizar a série de reflexões e de sentimentos
que me ocupam neste momento, esta seria: obrigadol

Obrigado,
Ao Reitor Norberto Francisco Rauch

Aos Pró-Reitores que integraram a sua equipe administrativa neste úl-
timo período de gestão: Antonio Mario Pascoal Bianchi, Helena Willhelm de
Oliveira, Paulo Roberto Girardello Franco, Solange Medina Ketzer e Urbano
Zilles.

Os Senhores foram incansáveis e vitoriosos nas suas árduas tarefas e
sérias responsabilidades assumidas em cada uma das Pró-Reitorias, sem es-
quecer do conjunto.

Ao Chanceler da Universidade pela confiança depositada na pessoa do
Vice-Reitot Prof. lr. Evilázio Francisco Borges Teixeira e na minha própria.

Ao Conselho da Entidade Mantenedora da PUCRS, na pessoa de seu
Presidente, lr. Roque Ari Salet, Superior Provincial.

Aos membros do Conselho Universitário e às suas Câmaras.
Aos membros do Conselho de Curadores.
A todas as Direções de Faculdades, lnstitutos e Orgãos Suplementares.
Aos representantes da associação de docentes e de funcionários.
Às representaçóes d iscentes.
A todos os membros do corpo docente, do corpo técnico-administrativo

e do corpo discente.
lniciei pela pessoa do Reitor lr. Norberto Francisco Rauch. A ele vou me

referir a seguir.
Amartya Sen, Professor nas Universidades de Harvard, Oxford, Cam-

bridge e Delhi, e Prêmio Nobel de Economia em 1998, começa a sua Auto-
biografia com estas palavras: "Nasci num campus universitário e parece-me
ter vivido a minha vida toda num outro câmpus.t "

De forma análoga, a existência do senhor tem sido centrada e inten-
samente dedicada à Universidade. Sem medir esforços, contribuiu de modo
singular para o desenvolvimento e consolidação da nossa PUCRS e propiciou
o desabrochar de muitos cidadãos do Rio Grande do Sul para a vida universi-
tária por meio da docôncia, da pesquisa e da profissionalização, contribuindo
extraordinariamente para o progresso e para a melhoria individual e coletiva
da nossa cidade, do nosso Estado e da nossa pátria.

Na história das civilizações e da cultura fala-se numa figura ímpar: o
herói. Este é o nome dado a pessoas quase imortais, de força extraordinária,
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coragem e habilidade superlativa. Trata-se do ser que empreende realizações

fora do comum. As epopéias de Homero, as histórias de Tácito, as biografias
de Plutarco, as cartas e discursos de Cícero mostraram à humanidade a gran-

deza de alguns indivíduos que se notabilizaram por ações grandiloqüentes. Na

Renascença, Francesco Petrarca escreveu De Viris lllustribus2, destacando
líderes bélicos e políticos. Thomas Carlyle, escocês, da época victoriana, Rei-

tor da Universidade de Edimburgo, publicou On Heroes dedicado a figuras de

grande poder e magnanimidade3 . O senhor, prezado Reitor, indubitavelmente,
pode ser considerado o grande protagonista de uma obra. Da obra construída

ao longo de 26 anos de uma gestão como Dirigente maior de uma instituição

de ensino como a PUCRS, que não teve um herói mítico à sua frente, mas

um homem diligente, resoluto, empreendedor, que soube enxergar o futuro

sem obscurecer o passado e o presente, sintetizando ousadia e parcimônia

em seus feitos. Os resultados, fruto de seu saber, trabalho e lideranç4, estão
aí para admiraçáo e benefício de todos. Receba, portanto, a nossa extrema

admiração, o nosso profundo reconhecimento e a nossa calorosa gratidão

em nome náo apenas de nossa comunidade acadêmica, mas, certamente, da

comunidade do Estado do Rio Grande do Sul, a qual me sinto à vontade para

também representar neste momento.

3. A nossa Universidade nos primórdios do século XXI

3. 1 C aracterí sti cas ou aspectos i rren unci áveis

Ceres, nome latino da deusa grega Deméter, protetora das searas, e Ci-

bele, a deusa frígia, que representa a potência do mundo vegetalo , são tam-
bém conhecidas individualmente como Alma Mater, quer dizer, mãe benefi-
cente, ou também grande mãe. Essa denominação, como é sabido, aplicou-se
posteriormente às universidades, consideradas como "mães nutrientes" dos

seus alunos. Gostaria de destacar esta conotação clássica e vital da universi-

dade. A universidade como entidade geradora de vida na mente e no coração

das pessoas e como elemento indispensável para o desenvolvimento de uma

cidade, de uma região e de uma nação. Que grande desafio para todos nós!

A PUCRS, conforme o Artigo 20 de seu Estatuto, é uma instituiçáo con-

fessional católica. Segundo o Papa João Paulo ll, na sua Constituiçáo Apos-

1 SEN, Amartya. Autobiography. httpr//m. nobelprize.org,/economics/laureates/1 998.
, PETRARCA, Francesco. De Viris lllustribus, begun c. 1337 - On lllustrious Men.
Ver: http://m.usinadeletras.com.brlexibelotexto. phtml?cod=1157 &cat: Cartas
s CARLYLE, Thomas. Os heróis. Lisboa: Guimaráes, 2002.
4PIERRE, Grimal. Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona: Paidós, 1982. p. 100.
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tólica sobre as Universidades Católicas Ex Corde Ecclesiaes, afirma que "a

universidade nasce do coração da lgreja". É, portanto, órgão vital, entidade
de importância essencial para a cultura e o desenvolvimento dos povos ao
longo da história. É, nesta perspectiva, Alma Mater. Numa universidade ca-

tólica, os ideais e os princípios católicos devem inspirar as atividades acadê-
micas como um todo, com forte empenho institucional no serviço à família
humana. (Ex Corde Ecclesiae, 13 e 14). Cabe-nos, portanto, a continuidade
dessa missão, tão claramente expressa no Plano Estratégico lnstitucional.
Para Íazer frente a tais propósitos e para enfrentar os grandes desafios do
Seculo XXl, saliento a importância e a necessidade de esta "geradora de vida
na mente e no coração das pessoas" estar comprometida com:

- o "desenvolvimento das ciências e a sua comum utilidade para a socie-
dade", como já afirmou o Papa Leão Xlll, em 4 de agosto de 1880, ao declarar
Santo Tomás de Aquino Padroeiro de todos os centros católicos de estudo6;

- "o prestígio de seu saber" e "a liberdade da pesquisa científica" de
acordo com a Declaração sobre a Educaçáo Cristã da Juventude do Con-
cilio Vaticano ll';

- "a preparação dos acadêmicos para a vida pública", conforme John
Henry Newman, primeiro Reitor da Universidade Católica de Dublin, de 1854
até 1858, na sua obra The ldea of a Universityg

Assim, o desenvolvimento das ciências e sua utilidade, o prestígio do
saber, a liberdade da pesquisa científica e a preparaçáo dos acadêmicos para

a vida pública devem ser considerados sob o prisma da quase bicentenária

sJoáo Paulo ll. Ex Corde Ecclesiae. 1990.
uRnVíRfZ, Santiago. Introducción a Tomás de Aquino. Madrid: B.A.C., 1975. p.221 .

TConcílioVaticano ll. Madrid: B.A.C., '1965. p.701-721.
SNEWIVIAN, John Henry. The ldea of a University. Yal,eLJniversity Press, 1996. p.125.
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tradição educativa marista, formadora de gerações de jovens no Rio Grande
do Sul desde 1900, e ativa na Educação Superior brasileira através da Ponti-
fícia Universidade Católica do Paraná, da Universidade Católica de Brasília,
de diversas faculdades isoladas do nordeste e da nossa PUCRS.

Portanto, a PUCRS olha com otimismo e confiança para o futuro, sem-
pre orientada por uma longa e desafiadora missão educativa, que requer, de
todos os que nela se envolvem, muito amor, doação e saber, a exemplo da
trajetória de Maria, nossa Boa Mãe.

Seguindo os fundamentos dessa grande missão, a Universidade conti-
nuará sua marcha histórica, pautada pela qualidade e pela responsabilidade
a serviço da comunidade, sem fechar os olhos para as profundas desigual-
dades sociais de nosso País. Por esta razão, a PUCRS aceita os desafios da
contemporaneidade no que tange ao progresso tecnológico, sem esquecer o
compromisso solidário com a chamada inclusão social.

3.2 A nossa Universidade e o seu horizonte

Utilizo o termo horizonte no seu significado de perspectiva ou probabili-
dade de desenvolvimento, de progresso e de melhoria. lsso tem a ver com o
porvir. Conforme Paul Valéry, o futuro é construção. llya Prigogine, físico, quí-
mico e filósofo, Prêmio Nobel de Química (977), afirma que "não podemos
prever o futuro, porém podemos prepará-lo. " Continua o renomado cientista:
"O nosso agir depende da nossa memória do passado, da nossa análise do
presente e da nossa antecipação do futuro."n De acordo com o iristoriador
grego Tucídides, autor da Guerra do Peloponeso, o dirigente político não
apenas deve ter as mãos limpas, mas deve ter também os olhos limpos, quer
dizer, deve ter a capacidade de enxergar com objetividade e clareza. Neste
sentido fizemos o esforço conjunto de preparar o nosso futuro institucional,
olhando o horizonte que nos cerca e examinando as possibilidades na hora da
realizaçáo do nosso Plano Estratégico previsto para até o ano de 2010. Nor-
teados por esta valiosa ferramenta de gestão, estamos construindo o nosso
futuro. Já realizamos uma boa caminhada. Entretanto, a situação do Ensino
Superior no âmbito mundial, quer no hemisfério norte, quer no hemisfério sul,
é de mudança, de incerteza e de falta de recursos. O Brasil, como é sabido,
não fica longe dessa problemática. Há um notável aumento de alunos no ensi-
no médio estatal. Por outro lado, as instituiçóes de ensino superior estaduais
e federais sáo insuficientes para acolher o número de estudantes que as pro-
curam. Além disso, os auxílios financeiros governamentais para os estudantes

SPRIGOGINE, llya. 'Avant-Propos". La nouvelle page. Ed. Du Rocher,/Ed. UNESCO, 1994.
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universitários que freqüentam o ensino particular são, apesar dos enormes
esforços do governo, limitados. Como conseqüência, precisamos continuar
a nossa mobilização pela inclusão social através dos nossos programas de
ajuda e de solidariedade. Neste sentido, cabe lembrar que a PUCRS sempre
valorizou esses projetos, apesar das significativas dificuldades próprias do
horizonte que ora se descortina.

Em nosso projeto institucional ocupa um lugar destacado o interesse pela
qualidade. Qualidade do multiforme exercício da docência, por meio da atuali-
zação didática, conceitual, científica e profissional dos professores, visando a
que o nosso estudante aprenda a aprender, como sugere a Declaração sobre
a Educação Superior no Século XXI , da UNESCO.

Qualidade da pesquisa nos mais dversos níveis, considerando a sua re-
levância e pertinência, sabendo que deveremos reexaminar algumas disposi-

ções institucionais sobre o mesmo tema.

Qualidade da extensão. Olhamos para uma universidade aberta e com-
promissada com o seu entorno social. Uma universidade empenhada no
aperfeiçoamento dos seus egressos. Uma universidade ciente da mobilidade
ocupacional em nossos dias e, para tanto, em contato com as pessoas de
diferentes idades e com interesses diversos ao longo da vida. Uma univer-
sidade em constante interaçáo com a indústria e a sociedade empresarial, a
fim de contribuir para o desenvolvimento científico e profissional, aproximan-
do os seus acadêmicos e pesquisadores ao mundo do trabalho nos âmbitos
regional, nacional e internacional. Contamos para isso com a competência
e organização de nosso Centro de Educação Continuada, auxiliado também
pela Educação a Distância e a Agência de Gestão Tecnológica.

Às três características que definem a instituição universitária, ensino,
pesquisa e extensão, deve-se acrescentar hoje uma quarta que é o empre-
endedorismo ou a universidade empreendedora. lsso por sua vez é um com-
promisso não apenas da administração geral da universidade, mas de cada
uma das faculdades e unidades de ensino. Esta nova visão da universidade
como entidade empreendedora, resultado das condiçóes sociais do novo sé-
culo, de modo nenhum deve desviá-la do seu compromisso histórico com as
ciências humanas e teológicas que foram e continuam sendo sua matriz. A
universidade tem raízes históricas e um compromisso com a verdade que não
pode ser desconsiderado nem esquecido pelo progresso da técnica nem pelas
eventuais crises financeiras. A esse respeito, convém lembrar o pensamento
recentemente expresso pelo Reitor da Universidade de Harvard, Lawrence
Summers: "Aárea de ciências humanas lida com questÕes eternas e nos põe

10ln Conferência Mundial sobre Educaçáo Superior Declaraçáo Mundial sobre Educação Superior
no Século XXI: visão e ação. Paris, I gg8, tradução de Amós Nascimento, Piracicaba: Ed. UNIMEP 1 998
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em contato com o nosso passado".
A visão presente nesta idéia expressa-se em projetos de integração e

formação institucional dos professores e funcionários técnico-administrati-
vos (Reflexões, Fé & Cultura) desenvolvidos nos últimos quatro anos pela

PUCRS e que, com possíveis modificaçóes, deverão continuar. Da mesma

forma, terão continuidade os valiosos projetos do nosso Centro de Pasto-

ral em benefício do acompanhamento e do crescimento humano e religioso
de acadêmicos, professores e funcionários de nossa lnstituição. Com tais
iniciativas, reafirma-se o compromisso com a qualificação das pessoas para

a convivência universitária, que náo pode ficar restrita apenas às competên-
cias técnicas inerentes ao exercício das funçóes acadêmico-administrativas.
É preciso alargar sempre cada vez mais este horizonte.

4. Um convite

Finalmente, faço a todos um convite a prosseguir no compromisso para

manter e conquistar ainda mais a excelência no desempenho docente, na

pesquisa, no atendimento e serviços em todas as faculdades e unidades da

Universidade: Campus Central, Zona Norte, Viamão e Uruguaiana. Todos

esperam muito do Reitor. Ele, por sua vez, também espera muito dos seus
professores, funcionários técnico-administrativos, alunos, ex-alunos e da co-
munidade em geral.

lsso tudo com o orgulho de sermos PUCRS, uma lnstituição de Ensino
Superior pujante e em destaque na nossa cidade, em nosso Estado e em

nosso País. Retomo neste apelo as características que nos identificam de
modo singular:

Universidade de qualidade a serviço da comunidade.
Católica pelos princípios que fundamentam e pautam o nosso agir e den-

tro da valiosa e reconhecida tradição educativa marista.

Que Deus, Nossa Senhora
do Rosário, Padroeira da Univer-
sidade, e São Marcelino Cham-
pagnat nos ajudem e nos prote-
jam. Confio no auxílio deles e no

esforço de todos os que aqui se
fazem presentes.

MENSAGENS DO REITOR

Professora Maria Emília Baltar Ber-
nasiuk, Diretora da Faculdade de Física

da PUCRS, pesquisadores, professo-
res, alunos e amigos.

É com grande satisfação que par-

ticipo da sessão de abertura do Ano
Mundial da Física na PUCRS. Como
é sabido, o ano de 2005 foi escolhido
pela Organização das Naçóes Unidas
(ONU) como o Ano Mundial da Física
para homenagear o centenário da divul-
gação dos estudos de Albert Einstein e
mostrar o seu impacto no mundo con-
temporâneo.

Gostaria de lembrar, neste momen-
to, um fato importante da vida de Albert
Einstein. No dia 28 de outubro de 1930,
Albert Einstein estava em Londres e
recebeu uma homenagem durante um
jantar no hotel Savoy da mesma capi-
tal. O orador foi o escritor George Ber-
nard Shaw.

No seu discurso George Bernard
Shawl disse: "Napoleão e outros gran-
des homens construíram impérios, con-
tudo os oito nomes que citarei construí-
ram universos e as mãos deles nunca se
mancharam com sangue. Posso enume-
rá-los com os dedos das minhas mãos.
Pitágoras, Ptolomeu, Kepler, Copérni-
co, Aristóteles, Galileu, Newton e Eins-
tein. Tenho ainda dois dedos livres da



minha máo esquerda. (...) Newton construiu um universo que predominou nos

últimos trezentos anos. Einstein construiu outro universo..."

. Temos um grande desafio. Quem completará os dedos da mão de George
Bernard Shaw?

Hoje, e durante este ano de 2005, a Faculdade de Física da PUCRS ho-

menageia este grande pesquisador e reconhece o grande valor e mérito das

ciências físicas para o progresso da humanidade.

A PUCRS tem contribuído de forma efetiva na formaçáo de professores

de Física e de Ciências, bem como na formação de Físicos Médicos. Nos

últimos anos, preocupou-se também em apoiar a pesquisa, a extensão e a
educação continuada.

As atividades compartilhadas entre o Museu de Ciências e Tecnologia e

a Faculdade de Física e a inauguração do Centro de Pesquisa e Desenvolvi-
mento em Física, no Parque Tecnológico, têm reafirmado a preocupação desta
Universidade com o desenvolvimento científico, reforçando o nosso compro-

misso com a comunidade.

1SHAW, George Bernard. George Bernard Shaw salutes his friend Alberl Einstein in: Safire, William.Great
speeches in history. WW. Norton & Company, New York - London
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PARQUE ESPORTTVO DA PUCRS

Excelentíssimo Senhor Governador Germano Rigotto;
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa; Senhor lra-

dir Pietroski;
Excelentíssimo Senhor Desembargador Marco Aurélio dos Santos Ca-

minha, representando o Presidente do Tribunal de Justiça Desembargador
Osvaldo Stefanelo;

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Fogaça;
Excelentíssimo Senhor Monsenhor Urbano Zilles, representante do Chan-

celer da Universidade Dom Dadeus Grings;
Excelentíssimo Senhor lrmão Norberto Francisco Rauch; representando o

Presidente da Entidade Mantenedora, lrmão Roque Ari Salet;
Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Eliseu Santos,
Cumprimento as demais autoridades públicas e privadas anteriormente

citadas,
Senhor Vice-Reitor, lrmáo Evilázio Teixeira;
Pró-Reitores e Pró-Reitoras;
Assessores;
Senhora Diretora da Faculdade de Educaçáo Física da PUCRS, Sônia

Beatriz da Silva Gomes;
Senhoras e Senhores Diretores e Diretoras das Faculdades da PUCRS,

Presidentes das diversas associações, ADPUCRS, AFPUCRS e outras aqui
representadas, lrmãos Maristas membros da Entidade Mantenedora, Presi-
dentes do DCE e Diretórios Acadêmicos, Professores e Professoras, funcio-
nários e funcionárias, alunos e ex-alunos, amigos, todos.

É com grande alegria que hoje, festa de são Marcelino Champagnat, fun-
dador do lnstituto dos lrmáos Maristas e, portanto, da Entidade Mantenedora
da PUCRS, nos reunimos para a inauguração das obras que completam o
Parque Esportivo da PUCRS: 1- o Estádio
Universitário, 2- o estacionamento e 3- as
áreas de lazer.

A PUCRS disponibiliza para a comu-
nidade universitária, professores, técnicos
administrativos, alunos e ex-alunos, bem
como à cidade de Porto Alegre e ao Estado
do Rio Grande do Sul o seu Estádio Uni-
versitário, o seu estacionamento e as suas
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áreas de lazer. Com essas instalações o nosso município, o nosso Estado e o
nosso País aumentam o seu valor social, educacional e esportivo, bem como
estáo contribuindo para a saúde e o lazer dos seus cidadãos.

A História nos revela e confirma o valor do exercício físico e das ativida-
des lúdicas desde a antiguidade clássica. O escritor latino Juvenal, no século
l, afirmava: "Duas coisas o cidadão dos nossos dias deseja ansiosamente:
"panem et clrcenses"l, quer dizer pão e divertimento", as atividades físicas e
esportes incluídos. Sabemos do valor do esporte e das atividades físicas para
a educação, pois elas revelam o caráter das pessoas, ajudam na construção
da personalidade e manifestam a força extraordinária de vida e trabalho em
equipe.

Dizia o Barão Pierre de Coubertin, reiniciador dos jogos olímpicos na épo-
ca contemporânea: "O importante na vida náo é a vitória, mas concorrer; a

coisa essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem". Que o esporte e o
exercício físico nos ajudem a crescer em solidariedade, saúde e cidadania.
Fica claro que por meio do esporte a PUCRS está contribuindo para o desen-
volvimento humano.

A nossa homenagem ao lrmão Norberto Francisco Rauch, ex-Reitor, pelo
início deste projeto que já é uma realidade. Os nossos agradecimentos à Di-
retora da Faculdade de Educação Física da PUCRS, Sônia Beatriz da Silva
Gomes, ao ex-diretor, Professor Francisco Camargo Neto e aos professores e
professoras da mesma Faculdade pelo seu esforço e colaboração.

O nosso reconhecimento à Pró-Reitoria de Administração e Finanças,
atual e anterior, nas pessoas dos Professores Paulo Franco e Antonio Mario
Pascual Bianchi, aos Arquitetos Henrique Rocha, Cícero Santini, Eliane Salvi
e ao Engenheiro Clovis Marcanth da Divisão de Obras. A todos os presen-
tes, muito obrigado pela sua presença e apoio e lembrem que Porto Alegre
e a PUCRS têm mais um espaço privilegiado para o esporte, a promoção da
saúde e da qualidade de vida.

rJuvenal. Satiras, Satira X, Belles Lettres, Paris, 1950, 80
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FAGULDADE DE DIREITO
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Senhoras e Senhores;

Pró- Reitores e Pró- Reitoras;

Senhor Chefe do Gabinete da Reitoria;

Senhor Diretor da Faculdade de Direito, Prof. Jarbas de Melo Lima

Senhora Vice-Diretora Ana Maria Ortiz Machado e Senhores Vice-Dire-
tores Fabrício Dreyer Pozzebon e Luis Fernando Barzotto, Senhoras Profes-

soras e Professores.

Prezados alunos e alunas e, de modo especial, prezados representantes
da primeira turma de formandos desta Faculdade de Direito.

I

I

.t

:,'r:1.í,:de:ã0.o§Ío,Aêr?005.



E uma honra e motivo de grande alegria poder participar, no dia do ad-

vogado, da cerimônia que reinaugura o quadro alusivo à primeira turma de

formandos desta Faculdade.

O jurista Ulpiano, no seu livro Regularum in Digestol, Líber l, 10, afirma:
"luris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique

tribuere" (Estes são os preceitos do direito: viver honestamente, náo lesar
o outro, dar a cada um o que é seu). Os senhores aprenderam as diversas

teorias da justiça dos seus professores na sala de aula e também por meio do

estudo dos grandes autores. Contudo a prática dos princípios já anunciados

ajudou-os no exercício da sua nobre profissão até o dia de hoje, que voltam

triunfantes a sua querida Faculdade e Alma Mater, quer dizer, a mãe nutriente
que os alimentou intelectualmente e preparou para ser, como diz Aristóteles,,
no seu livro V da Ética a Nicômacos (1134b) "sentinelas da justiça e da

igualdade".

Recebam a nossa admiração e o nosso reconhecimento. A Faculdade de

Direito e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul lhes deve
muito e considera-os como pessoas privilegiadas, o melhor do seu patrimônio

e da sua história. Os meus agradecimentos a todos os que aqui se fizeram
presentes para relembrar e homenagear, em data tão significativa, os nossos

queridos precursores e pioneiros.

I ULPIANO. Regularum in Digesto, Líber l, 10.
,ARISTOTELES. Etica a Nicómaco. lnstituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970, (1 1 34b)
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FORUM UNIVERSIDADE EMPRESA

Digníssima Presidente da FIJO, Professora Maria Cecília Medeiros de

Farias Kother;
Presidente do lnstituto de Estudos Empresariais, Senhor Leandro Gostisa;

Senhores Palestrantes deste Fórum:

Abraham Kasinsky, Presidente da Kasins§ fabricante de veículos Ltda.;

Fernando Madeira, Diretor-Geral do Terra Networks Brasil S.A.;

Jorge Strassburger, Diretor-Administrativo das Lojas Paquetá;

Salim Mattar, Presidente da Localiza.

Prezados participantes deste magno evento: profissionais, professores,

alunos da PUC e de outras universidades do nosso Estado, bem como de

outros Estados do nosso grande País.

Sejam muito bem-vindos à PUCRS que tem a honra de sediar e patroci-

nar junto com a Fundação lrmão José Otão e o lnstituto de Estudos Empresa-

riais o V// Fórum Universidade Empresa, cujo tema do presente ano é O que

todos deveriam saber sobre gerir seu negócio.

Podemos afirmar que a Universidade unida à Empresa e a Empresa vincu-

lada à Universidade são fontes de saber e de progresso para a sociedade.

A Declaraçáo Mundial para a Educação Superior do Sécu/o XXI: Visão e

Ação1, (UNESCO, 1998) recomenda uma maior articulaçáo das universida-

des com os problemas da sociedade, do mundo do trabalho e o desenvolvi-

mento das capacidades de empreendedorismo e de habilidades empresariais
para facilitar a geração de trabalho e a empregabilidade dos seus egressos.

O lnstituto de Estudos Empresariais, ciente da sua responsabilidade para

com os jovens empresários e o desenvolvimento qualitativo da sociedade,

instituiu, sete anos atrás, o Fórum Universidade Empresa. Receba, caro Pre-

sidente, os meus cumprimentos por esta tão importante iniciativa que bene-

ficia a um tão grande número de pessoas do nosso Estado e do nosso amado

País.

Desejo a todos os participantes um profícuo Fórum, nas dependências da

nossa Universidade, para o bem-estar e o progresso da nação brasileira.

lUNESCO, Declaração Mundial para a Educaçáo Superior do Século XXI: Visão e Ação, 1998.
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no Conselho U,niversitário

Prezadas Senhoras e Senhores que fazem parte deste Conselho Univer-

sitário,

Como é sabido, festejamos no próximo dia 15 o dia do professor e o
dia do administrador universitário. Quero, neste momento, antecipar os meus

cumprimentos a todos os docentes e administradores da nossa querida Uni-

versidade. Muito obrigado pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Uma men-

sagem com este mesmo conteúdo estará na home page da Universidade.
Vivat Academia, vivant professores! Viva a Academia, vivam os profes-

sores, diz o conhecido hino dos estudantes universitários Gaudeamus igiturí
(Alegremo-nos, pois) de longa tradição secular. É dia de alegria, sim, sendo

que com o nosso trabalho e o nosso esforço estamos contribuindo de forma

extraordinária para o crescimento qualitativo das artes, das ciências, da cida-

dania e da cultura em geral em nosso País.

Estamos cientes da nossa responsabilidade e da nossa missão. Por este
motivo, permanecemos abertos às novidades do saber e da tecnologia. Per-

tencemos à categoria das pessoas que se aperfeiçoam e se atualizam cons-

tantemente. Assim, lembramos Sêneca, autor vinculado ao estoicismo roma-

no, que afirma: Homines dum docent discunt, os homens enquanto ensinam

aprendem2.

Sabemos que a nossa função náo é apenas ensinar e pesquisar, mas tam-

bém educar e que seremos lembrados pelos nossos alunos não tanto pelo que

sabemos, mas pelo que somos. Este compromisso com a educação, que deve

permear todas as atividades do professor, estava presente na vida de William

Osler (1849-19'19), canadense, professor de Clínica Médica na McGill Uni-

versity de Montreal, na Johns Hopkins University de Baltimore e, finalmente,

na Universidade de Oxford. Foi uma vida coroada pelo sucesso e o reconheci-

mento. Afirma W. Osler: Ethics is what my best teacher does (Ética é o que

meu melhor professor faz)3. Aqui, o conceito de ética é utilizado significando

o que é correto, o que deveria ser (sentido deontológico), pois é sabido que

esse conceito tem significados e usos diversos. Vejam que desafio para todos

nós. O professor é considerado como o protótipo da boa conduta e do fazer

certo.

Gostaria de lembrar, também, o CardealZenon Grocholewski, atual Prefeito

da Congregaçáo da Educação Católica, que assim se manifesta na introdução

do recente volume sobre as universidades e outros institutos de estudos supe-

riores da lgreja Católica. "Trata-se de cultivar uma ciência sólida e de formar

verdadeiros profissionais, os quais, sustentados pela própria fé e conscientes

do compromisso que dela se deriva, saibam testemunhá-la diante do mundo
(...) promovendo a paz, a solidariedade e o bem da família humana"a.

Mais uma vez, cumprimentos a todos. Solicito que transmitam esses

meus sentimentos aos seus colegas. Vivat Academia, vivant professores!

lExtraído por C. W Kindleben de um livro de cantos da Alemanha do século XVlll. http://M.girton.cam.
ac. uklabout/history/songs/gaudeamus.html

2Séneca, L. A. Epístolas Morales, Editorial Gredos, Ivladrid, 1986,7,8.
3Jonsen. A. R. A Short History of Medical Ethics. New York, Oxford University Press, 2000, p. 88-89.
aGrocholewski, Card, Zenon, in Congregatio de Institutione Catholica - INDEX, Editio 2005, Universitates et
Alia lnstituta Studiorum Superiorum Ecclesiae Catholicae, Tipografia Vaticana, Roma, 2005, p.35.
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Discurso de encerramento da cerimônia de outorga ao tifUtO
DOCTOR HONORIS CAUSA DR. MOZART VICTOR RUSSOMANO

Sen hor Vice- Reitor, Prof. Dr. lr. Evilázio Teixei ra ;

Digníssimas autoridades aqui presentes, já mencionadas;

Reitor José Carlos Hennemann, Reitor da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul;

Caro homenageado Prof. Dr. Mozart Victor Russomano e digníssima fa-

Senhor Diretor da Faculdade de Direito, Prof. Jarbas Lima;

Professor André Jobim de Azevedo, responsável pela "laudatio";

Senhores e Senhoras membros do Conselho Universitário;

Professores, representantes do corpo técnico-administrativo, acadêmi-

cos e amigos.

A PUCRS vive, com este ato, um momento singular da sua história.
"Labor omnia vincit improbus", diz Virgílior nas Geórgicas. O trabalho sé-

rio, quer dizer, a dedicação extraordinária supera tudo. O senhor, prezado Dr.

Russomano, por seu trabalho é modelo de vencedor, notabilíssimo na acade-

mia e fidelíssimo servidor da Pátria.

Pela sua destacada obra e inigualável vida profissional o senhor encarna

aquele princípio formulado na época medieval 'Justitia thronam firmat", a jus-

tiça fortalece o poder soberano, quer dizer, a justiça robustece a autoridade,

a democracia e conduz a nação ao bem-estar.

Obrigado, caro Professor. Desde hoje, esta e também a sua universidade
que se orgulha de tê-lo como exímio mentor, agora fazendo parte do quadro

de seus doutores.

Agradeço a presença de todos neste destacado ato acadêmico.

Declaro encerrada esta sessão do Conselho Universitário.

t Virgílio, Publio, Geórgicas. W R. Jackson, Rio de Janeiro, 1952
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MEDALHA IHMÃO AFONSO

Saurlaçao do Reitor na solenidade de entrega
da [Vledalha lrmáo Afonso

Digníssimas autoridades da Mesa:

Dom Dadeus Grings, Chanceler da Universidade;

lrmão Roque Ari Salet, Presidente da Entidade Mantenedora da PU-

CRS;

lrmáo Evilázio Teixei ra, Vice- Reitor.

Pró- Reitores e Pró-Reitores Adju ntos, Assessores, Diretores, Professo-

res e integrantes do Corpo Técnico-Administrativo da Universidade agracia-

dos com a Medalha lrmão Afonso.

Prezados familiares e amigos.

Diz Juvenal, o grande satírico romano: "Probitas

laudatur et alget".t Quer dizer, a honestidade é

louvada por todos, porém, morre de frio, sig-

nificando que na prática, sua expressão não

é perceptível.

Cumprimentos a todos, prezados se-

nhores e senhoras, não apenas pelos seus

vinte e cinco anos de extraordinário tra-

balho e admirável fidelidade à lnstituição,

mas por terem sido reconhecidos dignos e

exemplares pelos seus pares. Louvamos e ad-

miramos o decoro e a retidão de suas trajetórias
nesta Casa. São poucos, no entanto, os que merecem

ser identificados como íntegros e exemplares. Este é o caso. Mais uma vez,

cumprimentos a todos.

Ao longo dos seus cinqüenta e sete anos de história como universidade,

a PUCRS atingiu uma posição de destaque entre as instituições de educação

superior brasileiras. As senhoras e os senhores, de forma individual ou de

forma coletiva, têm contribuído notavelmente nesse esforço "pela relevância

das suas pesquisas e a excelência dos seus cursos e serviços, com a marca

da inovação e da ação solidária, promovendo a interaçáo com a comunidade,

a qualidade de vida e o diálogo entre ciência e fé", conforme a Visão de Futuro



da nossa querida Universidade.
A PUCRS, bem como a Entidade Mantenedora da mesma, a União Bra-

sileira de Educação e Assistência, nome civil do lnstituto dos lrmãos Maristas
no Rio Grande do Sul, manifestam aos senhores o seu profundo agradecimen-
to pela valiosa dedicaçáo e denodado esforço ao longo desses vinte e cinco

anos, bem como às suas queridas famílias pelo incontestável apoio e ajuda

nessa importante caminhada.

John Stuart Mill, filósofo da moral e economista do século XlX, afirma
em sua obra On Liberty: "O valor do Estado, afinal, é o valor das pessoas

que o compõem".2 ParaÍraseando o distinto autor, podemos dizer que o prin-

cipal valor da nossa Universidade está constituído pelas pessoas preparadas,

honestas e dedicadas nas suas diversas frentes de atuação: a pesquisa, à

docência, a administraçáo e os serviços. São elas, neste caso, as senhoras

e os senhores, que fazem da PUCRS uma grande, confiável e reconhecida

Universidade e Centro Hospitalar.

Muito obrigado!

lJuvenal. Satiras. Belles Lettres, Paris, 1950, 1,74.

'? 
Mill, John Stuart. On Liberty. The Harvard Classics, Collier & Son, New York, 1937.
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visa a um maior tempo de dedicaçáo dos profissionais em atividades previstas

para além da docência, buscando qualificar as funções próprias do ensino, da

pesquisa e da extensão, bem como sua maior articulação.
. Manual de Procedimentos - as Pró-Reitorias estão sistematizando e do-

cumentando todos os processos que envolvem as rotinas próprias de cada

um de seus setores, tendo em vista melhor orientação e padronização dos

trâmites acadêmicos e administrativos.
. Programa de Mobilidade Acadêmica - a Assessoria de Assuntos lnterna-

cionais e lnterinstitucionais coordena estudos que visam à regulamentação e

sistematização do processo de mobilidade acadêmica.
. Plano de Bo/sas PUCRS de Mestrado e Doutorado - criação de um plano

próprio da Universidade de bolsas de mestrado e doutorado, que tem por

objetivo atrair e reter os melhores alunos em áreas específicas de pesquisa

prioritária e estratégicas para a PUCRS.

3.2 Administrativas

. Adoçêto de uma slsternática de administração superior colegiada - com a rea-

lizaçáo de reunióes semanais regulares, a Administração Superior da PUCRS es-

tabeleceu um processo de gestão baseado na análise de informaçóes e tomada

de decisão conjuntas entre Reitoria e Pró-Reitorias.
. Programa de visltas do Reitor às Unidades Acadêmicas - a partir do se-

gundo semestre de 2005, o Senhor Reitor passou a visitar semanalmente as

Unidades Acadêmicas e Setores da Universidade.
. Reestruturaçáo das Pró-Reitorias - com redefinição de processos e rotinas

visando readequar as Pró-Reitorias para melhc'atender as inúmeras deman-

das da Universidade.
. Criaçáo do Escritorio de Ética em Pesquisa - com o objetivo de atuar como

ponto focal nos assuntos relativos à ética na pesquisa e coordenar as ativida-

des dos diversos comitês de ética da Universidade (CEP CEDECIT).
. Reformulaçáo da Política Editorial da EDIPUCRS - redefinição da estrutura

organizacional da Editora Universitária, envolvendo a criação de uma Edito-

ria-Chefe e de um novo Conselho Editorial, tendo por atividade prioritária a

definição de uma nova Política Editorial e a abertura de uma atuação on-line

na Edipucrs.
. Criaçáo do Escritorio de Transferência de Tecnologia GTD - com o obje-

tivo de coordenar as atividades relativas à proteção e transferência do

conhecimento gerado na Universidade, em especial na área de pesqui-

sa. O ETT atua especificamente no depósito de patentes, registro de

software, cultivares e circuitos integrados, além de ter sob sua respon-

sabilidade a definição das políticas da PUCRS na área de proteção e
transferência de tecnologia para a sociedade.
. Plano Financeiro dos Cursos de Pos-Graduação Stricto Sensu - im-

plantaçáo de uma nova matriz de valores dos cursos de mestrado e
doutorado da PUCRS, envolvendo valores atualizados e competitivos

para os cursos stricto sensu. Os novos valores envolvem um sistema

simplificado de cobrança e novos prazos de pagamento, visando am-

pliar a base de alunos dos cursos da Universidade.
. Criaçáo da Assesso ria de Ptanejamento e Marketing - com a res-

ponsabilidade de coordenar o processo de Planejamento Estratégico

da PUCRS e integrar, orientar e coordenar as açóes de marketing da

Universidade.
. Auto-Avaliaçéto lnstitucional - com uma grande participação da co-

munidade universitária, constituiu-se em um esforço coletivo de refle-

xáo e discussão das potencialidades e fragilidades da PUCRS.
. Programa de visitas da Administraçáo Superior ao Campus Uru-
guaiana - com o proposito de levar orientaçóes acerca dos objetivos

traçados pela Administração Superior da PUCRS, tais ações imprimi-

ram mobilidade e flexibilidade ao processo de gestáo, numa gradual

descentralizaçáo, ampliando o nível de integraçáo entre o Campus Uru-

guaiana e o Campus Central.
. Manual de procedimentos da Pos-graduaçáo - apresentação das po-

líticas gerais, processos e procedimentos associados às áreas de atu-

ação da PRPPG, visando dar conhecimento, transparência e homoge-

neidade de tratamento às demandas dos Programas de PG da PUCRS,

bem como a processos relativos à pesquisa', transferência de tecnologia

e editora universitaria.
r Rêvisáo do Estafuto e do Regime nto Geral- com os trabalhos da Co.
missão de Revisáo do Estatuto foi concluída a atualizaçãq.do Êstatuto
e do'Regimento Geraf da Universidade. ,' ' ' ' r.r I , ,

. S,mpliaçáo do harrário de atendimenta'da Bibtiateàa Centrâl - junta-

mente com a implantação do Progr,amà Fila Zer:o, objelivando ámenizar
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a formação de filas junto ao serviço de empréstimo.
. Aquisiçáo da Biblioteca de Júlio Petersen - acervo que proporcionará ex-
celência na área de literatura e história do Rio Grande do Sul.
. lnauguraçáo do novo laboratório de ensalos elétricos do LABELO - a PUCRS
passa a contar com o maior laboratório de ensaios elétricos da América Latina,
construído com recursos doados pelo Global Environment Facility, por intermé-
dio do Banco Mundial e com o apoio do Programa das NaçÕes Unidas para o
Desenvolvimento (pNUD). Esse novo laboratório permite ao Labelo o reconhe-

cimento internacional dos ensaios, o que possibilita aos fabricantes brasileiros de
eletrodomésticos exportarem seus produtos ou permite a indústrias estrangeiras
real izarem cerlificaçóes no local.
. Sistema de Controle de Professores - Criado o novo sistema de controle de
planilhas de professores, com acesso pela Web, utilizando novos conceitos de
nova plataforma de processamento e de banco de dados.
. Centro de Eventos da PUCRS - Qualificação do atendimento aos clientes
internos e externos juntamente com melhoria na infra-estrutura de equipa-
mentos.
. Melhoria da iluminaçáo entre os pródios e defronte o Campus Central

- com a instalação de novos postes e luminárias de vapor de sódio, que au-
mentam a luminosidade.
. Plano de Marketing 2006-2007 - desenvolvimento e implantação de um
plano integrador das ações de marketing da PUCRS dirigidas aos seus mais
diversos públicos.

3.3 Sócioculturais

. Ambulância no Campus - disponibilizaçãode uma ambulância para atendi-
mento emergencial de integrantes da comunidade universitária.
. Noyo Restaurante Universitário - construção e inauguração do novo Res-

taurante Universitário, oferecendo refeiçóes a preços mais acessíveis.
. lnauguração do Estádio lJniversitário e Áreas Erternas do Parque Esporti-
vo da PUCRS - moderno complexo para a prática de esporte, edificado com
base em padrões internacionais de qualidade e nas mais avançadas técnicas
de construção. Destinado à prática de diversas modalidades, o Parque Es-
portivo conta com uma excelente estrutura, ancorada em duas edificaçóes

Brincipais: o prédio poliesportivo e o estádio universitário.

. Ginástica laboral - sob a coordenação da Pró-Reitoria de Assuntos Comu-
nitários, esta atividade é oferecida semanalmente a alunos, professores e

funcionários visando proporcionar o bem-estar, promovendo o relaxamento
físico e mental e corrigindo a postura, na busca de uma melhor qualidade de
vida e saúde.
. Feira das Profissões - realizada no mês de novembro com o objetivo de
aproximar a PUCRS dos vários públicos, em especial alunos do ensino médio.
Nessa Feira foram apresentadas as várias opçóes de cursos oferecidos pela

Universidade.
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Prêm.lios e elistinçÕes enm 2005

. O professor Rufino Rodrigues de Sousa, do Programa de Pós-Gradu-

ação em Ciências Criminais, da Faculdade de Direito, foi homenageado

com o título de Professor Emérito pela Universidade Federal de Pelotas.
. Os professores do Mestrado em Administração e Negócios, da Fa-

culdade de Administração, Contabilidade e Economia, Marcelo Perin

e Cláudio Sampaio conquistaram o prêmio Thunderbird Award com o

trabalho Loyalty's Antecedents: a cross-sector study, como o melhor ar-

tigo apresentado no congresso BALAS - Business Association of Latin

American Studies Annual Conference, realizado em Madrid (Espanha).

. O Conselho Regional de Medicina Veterinária concedeu ao professor

Nedio Seminotti, da Faculdade de Psicologia, o Prêmio Destaque na

Medicina Veterinária 2004, na categoria lnteração Homem-Animal.
. O Jornal 100% Esporte concedeu à Faculdade de Educaçáo Física e

Ciências do Desporto da PUCRS o Troféu 100% Esporte na categoria

Melhor Escola de Educação Física do Rio Grande do Sul.
. A União Brasileira de Ensino e Assistência (Ubea), mantenedora da

PUCRS, ocupou a 36a posição no Ranking da lnovação, entre as 50 ins-

tituiçóes mais inovadoras da região Sul do País, sendo a primeira dentre

as instituiçóes de ensino superior do Rio Grande do Sul.
. A obra lluminação Econômica, de autoria do professor Gilberto Costa,
da Faculdade de Engenharia, conquistou o Prêmio Nacional da General

Electric. A premiação ocorreu no mês de maio, no Rio de Janeiro. O livro

foi editado pela Edipucrs.
. O professor José Spolidoro, do Departamento de Pediatria da Facul-

dade de Medicina, recebeu prêmio no Congresso da American Society of

Parenteral and Enteral Nutrition, realizado na Florida (EUA). O trabalho,

agraciado com o Abstract of Distinction, é um inquérito nacional sobre

alergia à proteína do leite de vaca em crianças.
. A pesquisa Marcas de quem decide 2005 destacou a PUCRS como a

mais lembrada (Top of Mind) e a preferida fiop of Preference) entre as

lnstituições de Ensino Superior privadas do Rio Grande do Sul. No estu-

do, realizado anualmente pelo Jornal do Comércio, a PUCRS confirmou

a posição alcançada em 2004, embora com índices superiores.
. O diretor do lnstituto de Pesquisas Biomédicas, neurologista Jaderson

Costa da Costa, foi eleito embaixador da Liga lnternacional Contra Epilep-

sia. O nome do médico da PUCRS foi indicado pela Liga Brasileira de Epilep-

sia. A entrega do prêmio ocorreu durante o 26o Congresso lnternacional de

Epilepsia, em agosto, na cidade de Paris (França).

. As equipes de basquetebol e futsal masculino da PUCRS conquistaram o

1o lugar nos XXVI Jogos Universitários Gaúchos 2005.
. Solange Ketzer, Pró-Reitora de Graduação, e o diretor da Faculdade de

Comunicação Social, Jerônimo Braga, receberam o Diploma da Ordem dos

Lanceiros de Osório. A entrega ocorreu durante a solenidade alusiva ao 268"

aniversário do 3o Regimento de Cavalaria de Guarda do Comando Militar do

Sul.
. O professor das Faculdades de Engenharia e de ,Arquitetura e Urbanismo

Telmo Brentano foi agraciado com o Prêmio Destaque 2005 pela Revista ln-

cêndio. O docente recebeu o destaque no Museu do lpiranga, em São Paulo.

Brentano é autor do livro lnstalaçóes hidráulicas de combates a incêndios nas

edificaçoes, inédito no Brasil na abordagem abrangente do assunto.
. O coordenador do mestrado e doutorado em Direito, professor JuarezFrei-
tas, recebeu a Medalha do Mérito lnstitucional, concedida pela Associação

Nacional do Ministério Público de Contas. O professor também foi agraciado

com a medalha do mérito Ministro Miguel Seabra Fagundes, distinção máxi-

ma outorgada pela Associação dos Tribunais de Contas.
. O coordenador da área de extensão universitária da Pró-Reitoria de Exten-

são, Edgar Erdmann, recebeu o título de Cidadão Rosariense, em Rosário do

Sul, num reconhecimento pelas atividades de extensão e graduação realiza-

das no município há mais de cinco anos pela PUCRS, com a coordenação de

Erdmann.
. O ex-Reitor da PUCRS, Norberto Rauch, recebeu a condecoração Cruz

de Merito Federal, honraria outorgada pelo governo da República Federal da

Alemanha.
. A professora da Faculdade de Odontologia Marilia Gerhardt de Oliveira
recebeu a distinção mais importante destinada ao cirurgião-dentista brasilei-

ro: a medalha Dr. Luiz César Pannain. O prêmio, concedido a cada dois anos,

foi entregue pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo para

os profissionais que mais se destacaram em 2004.
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. O professor lsolde Favaretto, do Departamento de Propedêutica
Jurídica da Faculdade de Direito, foi agraciado com o prêmio Mestre
Jurídico - Orlando de Assis Corrêa, concedido pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil/ Seccional do Rio Grande do Sul e Escola Superior de

Advocacia.
. O Hospital São Lucas da PUCRS integra a lista dos dez hospitais
melhor avaliados entre os 332 conveniados, tendo como base pesquisa

feita com usuários do Sistema Unico de Saúde (SUS). O governador

Germano Rigotto e o secretário da Saúde, Osmar Terra, entregaram cer-

tificados às instituições destacadas na pesquisa de satisf açãrá realizada
entre março de 2OO4 e fevereiro de 2005.
. O Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital São Lucas re-

cebeu o prêmio de melhor trabalho no 3o Congresso Sul-brasileiro de

Ci ru rg ia Ca rd iovascu lar, realizado em Gramado.
. O professor Jeter Bertoletti, diretor do Museu de Ciências e Tecno-

logia da PUCRS, recebeu no dia 10/11 o Prêmio Kalinga 2005 para a
Popularização da Ciência, concedido pela Unesco. Ele e o terceiro brasi-

leiro a ser agraciado com a distinção, entregue durante o Fórum Mundial

de Ciência, na cidade de Budapeste (Hungria).
. A Faculdade de Comunicação Social da PLTCRS recebeu da Asso-
ciação Latino-Americana de Publicidade o troféu Galo de Ouro como

homenagem pela participação e apoio ao Festival de Publicidade de Gra-

mado.
. O professor Francisco Moesch, do Departamento de Direito Público

da Faculdade de Direito, recebeu o prêmio Renato Móttola, concedi-

do pelo lnstituto Nacional de Educação do Consumidor e do Cidadão
e revista Consumidor,/Teste, em reconhecimento por seu trabalho em

defesa ao consumidor.
. A Gráfica Epecê recebeu o diploma de distinção com mérito pelo

destaque entre as organizaçóes participantes do sistema de avaliação

- ciclo 2004, do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, 1Oa

edição do Prêmio Qualidade RS.
. PUCRS é destaque no Guia do Estudante, da Editora Abril. Recebe-

ram cinco estrelas (excelente) os cursos de Serviço Social (Campeão de

Excelência - categoria Corpo Docente e lncentivo à Pesquisa - área de

PRÊMIOS E DISTINÇOES EM 2OO5

Ciências Sociais Aplicadas,/ Serviços), Administração, Medicina, Pedagogia

e Psicologia. Com o conceito muito bom (quatro estrelas) ficaram os cursos:

Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Aeronáuticas,

Ciências Biológicas, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Filo-

sofia, História, Jornalismo, Odontologia, Publicidade e Propaganda, Relaçóes

Públicas, Secretariado Executivo e Turismo. Ficaram com três estrelas as

graduações em Agronomia, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Direito
(Uruguaiana), Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Letras (Uruguaia-

na) e Química,
. A Oficina de Criaçáo Literária da PUCRS, dirigida pelo professor Luiz

Antônio Assis Brasil, da Faculdade de Letras, conquistou o Prêmio Fato

Literário da 5lu Feira do Livro de Porto Alegre. A premiação é promovida

anualmente pela RBS, em homenagem aos destaques no cenário da litera-

tura no Rio Grande do Sul.
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Novas comissões

. Estatuto e Regimento Geral da Universidade

. Política de Comunicação lnstitucional

. Política de Gestão de Pessoas

. Política de Propriedade lntelectual

. Política de Registro de Software

. Política para Convênios de Co-Orientaçáo e
Dupla-Titulação nos Programas de Pós-Graduação

. Estudos da Reforma Universitária

Ações futuras

. Auto-Avaliação lnstitucional 2006

. lnauguração do Centro de Atenção Psicossocial

. Planejamento Estratégico 2006-2015

. Projeto de Centro de Convivência

. Programa PUCRS de Relacionamento

. Projeto Social PUCRS

. Política de estímulo à realização de Cursos de
Pós-Graduação MINTER e DINTER

. Unificação do calendário da Pós-Graduação da
PUCRS
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