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A partir de agora, você vai ouvir 
falar muito em PUCRS Alumni. O 
programa foi lançado para os di-
plomados da Universidade, em um 
jantar, no Centro de Eventos, onde 
se reuniram formandos da Escola 
de Medicina, seu decano, Jefferson 
Braga da Silva, familiares, professo-
res e o vice-reitor Jaderson Costa da 
Costa. Na ocasião, houve também 
o 1º encontro das Associações de 
Turmas da Medicina (ATMs), tudo 
com a animação das músicas do DJ 
Maurício Fofão.

Em 68 anos, a PUCRS diplomou 
mais de 165 mil profissionais. Todos 
os ex-alunos agora migram para o 
PUCRS Alumni, que oferecerá inú-
meros benefícios por meio de um 
cartão. A proposta é incentivar a 
continuidade do processo de forma-
ção integral do egresso, por meio de 
uma segunda graduação, cursos de 
especialização e de extensão. 

PUCRS Alumni,  
conexão entre diplomados

poraí

FOTO: MARCOS COLOMBO/ARQUIVO PUCRS

IMAGEM: REPRODUÇÃO

Alumni é uma palavra latina que 
significa “nutridos” ou “alimen-
tados”. Na língua portuguesa, é 
utilizada com o significado de gra-
duados ou bacharéis. Na PUCRS, 
o projeto foi inspirado em redes 
similares de Harvard, Stanford, 
Columbia, MIT, Oxford, Cam-
bridge, PUC-PR, FGV, PUC-Rio, USP 
e UFRGS, entre outras. O aluno 
conclui a graduação, mas continua 
vinculado à Instituição.

Entenda melhor *

Todos os egressos dos cursos de 
graduação, especialização, mestra-
do e doutorado da PUCRS.

Quem pode participar*
Pelo site pucrs.br/alumni 

Como se cadastrar

• PUCRS Alumni 
(junto à Educação Continuada)

• Av. Ipiranga, 6681, 
prédio 40, sala 201

• Fone: (51) 3320-3727
• E-mail: alumni@pucrs.br

Contato para fazer 
o cartão Alumni*

As vantagens de se tornar um 
membro do PUCRS Alumni serão 
estendidas a todas as atividades rela-
cionadas ao Parque Esportivo, Museu 
de Ciências e Tecnologia, Biblioteca 
Central, estacionamento, itens da 
Griffe PUCRS e outros serviços da 
Universidade. Empresários diploma-
dos pela Instituição também poderão 
oferecer seus produtos para o Alumni 
com benefícios.

Outra novidade será a criação 
dos Clubes Alumni. A ideia é trazer à 
PUCRS egressos para falarem sobre 
temas das suas áreas. A previsão de 
início é no primeiro semestre de 2017. 
“Queremos dar destaque aos talentos 
PUCRS para estimularem nossos alu-
nos”, afirma Márcia Petry, da Proex. 

O atual Momento Formandos 
será transformado no Alumni Day. “É 
o primeiro passo para que a luz do 
Alumni permaneça sempre acesa”, 
conclui Márcia.



Para marcar os 200 anos da atuação 
marista no mundo, a Rede Marista 
preparou 200 ações de impacto social 
e comemorativas. Uma delas é a en-
trega de um bóton alusivo ao bicen-
tenário para mais de 11 mil 
colaboradores de colégios e 
unidades sociais, da PUCRS, 
do Hospital São Lucas (HSL), 
do InsCer e de outras unida-
des. O presente vem em uma 
embalagem de papel-semen-
te de cravo francês e traz 
um convite para que todos o 
plantem em 2 de janeiro de 
2017, dia em que se comple-
tam os dois séculos.  

Outra ação será a entre-
ga de um kit com produtos de 
higiene e saúde para todos os 
bebês que nascerem nessa 
data no HSL, em parceria 
com a Panvel Farmácias. Ain-
da no mesmo dia, será reali-
zada celebração eucarística, 
às 18h30min, na Igreja Cristo 

Mestre. A presença deve ser confir-
mada em http://svy.mk/2gSFnqL. Para 
saber mais sobre a iniciativa Maristas 
em Rede, acesse www.maristas.org.br/
emrede. #200anos200ações

Para que um evento de grande porte 
e importância ocorra com sucesso, 
muita preparação está por trás, nos 
bastidores. A cerimônia de posse do 
reitor Ir. Evilázio Teixeira, do vice-rei-
tor Jaderson Costa da Costa e dos 
membros da Administração Superior 
para a gestão 2017-2020 teve cerca 
de dois meses de trabalho integrado 
entre diferentes setores. A Pró-Reitoria 
de Extensão e Assuntos Comunitários 
(Proex), o então Instituto de Cultura 
– que agora foi incorporado ao novo 
Instituto de Desenvolvimento Social 
e Cultural – e o Gabinete da Reitoria 
atuaram em sincronia. 

A trilha sonora da cerimônia foi 
executada pela Orquestra Filarmônica 
da PUCRS, acompanhada pelo Coral 
da Universidade, com participação de 

Nos bastidores da posse

200 anos em 200 ações

26 músicos, 21 coristas, um solista e o 
maestro Marcio Buzatto, num total de 
49 artistas em palco.

A escolha das músicas apresenta-
das foi realizada em conjunto entre o 
maestro e o Gabinete. Foram usadas 
14 canções, dentre as 30 possibilidades 
inicialmente pesquisadas, represen-
tando momentos distintos durante 
a solenidade. A subida ao palco dos 
novos reitor e vice-reitor e do presi-
dente da Rede Marista, Ir. Inacio Etges, 
foi pontuada pela música Conquest of 
Paradise, de Vangelis com adaptação 
de Davi Coelho, de 1942. 

O discurso do ex-reitor, Ir. Joaquim 
Clotet, foi acompanhado pela canção 
Adiemus, de Karl Jenkins, adaptada por 
Davi Coelho. A posse do Ir. Evilázio Tei-
xeira teve como fundo a Marcha Pon-

tifícia, de Gounod. 
Durante a posse de 
Jaderson Costa da 
Costa, a orquestra 
interpretou Me-
dley, de Elton John, 
com arranjo de Jay 
Bocook e adap-
tação de Leandro 
Sudbrack.

Palavras 
    inaugurais
Nas 17 páginas do discurso de pos-
se do Ir. Evilázio Teixeira, a palavra 
universidade foi citada 39 vezes. 
Sociedade recebeu 24 menções; 
social, 16; comunidade, 15; e 
solidariedade, oito. Formação foi 
pronunciada 20 vezes; pessoa(s), 
19; desenvolvimento, 17; conhe-
cimento, 16; valor(es), 14; missão, 
13; cultura(l), 12; e excelência, 11.

Chamou atenção na fala do 
novo reitor a referência aos índios 
aymaras – um dos mais primitivos 
povos do mundo, oriundos do 
Sul do Peru e Andes –, para tratar 
sobre o futuro da PUCRS e enten-
dê-la como uma Instituição que 
se faz em cada integrante de sua 
grande comunidade. Em um poe-
ma de muitos séculos atrás, a tribo 
diz que, para ter felicidade, uma 
pessoa precisa de sete olhares ou 
sete harmonias. Leia o discurso na 
íntegra aqui: http://bit.ly/2gDVzfv.

“Utilizando uma expressão 
de Marcovitch (1998), uma 

Universidade deve ser integrada, 
no sentido de administrar 
bem os escassos recursos, 

empreendedora, entendida 
como aquela que sabe antecipar 

o futuro, generosa, sensível à 
exclusão social. Somos todos 

convidados a cumprir a missão 
essencial da Universidade e, 

consequentemente, a missão de 
todos nós: preparação profissional, 

formação científica, procura e 
transmissão da verdade. Não 

esquecer, porém, a importância da 
gratuidade do convívio humano e 

do cultivo das nossas relações.”

Ir. Evilázio Teixeira
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A Biblioteca Central Ir. José Otão 
agora está vinculada à Pró-Reitoria 
Acadêmica (Proacad) pela Diretoria 
Acadêmico-Administrativa assumida 
pela professora Ana Benso da Silva, 

Biblioteca fica ligada à Proacad

Saiba como as novidades na ad-
ministração da PUCRS, anunciadas 
na cerimônia de posse dos novos 

gestores, em 9 de dezembro, vão 
impactar no crescimento e na ex-
celência da Universidade.

VIDA NOcampus

sua ex-diretora. Na coordenação da 
Biblioteca, assume o bibliotecário Mi-
chelângelo Viana, também graduado 
em Administração de Empresas com 
ênfase em Análise de Sistemas, que 
atuava como coordenador de Siste-
mas da unidade.

A pró-reitora Mágda Cunha des-
taca que a mudança visa integrar a 
Biblioteca à área acadêmica, aos pro-
jetos de ensino e ampliar a presença 
dos estudantes no local. “Seguiremos 
atendendo a todas as áreas, conecta-
dos com a pesquisa e a extensão, mas 
desejamos fomentar cada vez mais 
nos alunos o aprendizado pela pesqui-
sa e investigação”, explica.

A Pró-Reitoria de Administração e 
Finanças, sob a liderança de Alam de 
Oliveira Casartelli, definiu as atividades 
de gestão numa nova configuração 
e modelo, conciliando a constante 
busca pela excelência acadêmica com 
a integridade e solidez econômico-fi-
nanceira. A nova estrutura é dividida 
em três diretorias: Administrativa de 
Desenvolvimento Institucional, Admi-
nistrativo-Financeira e Administrativa 
de Qualidade de Serviços e Operações.

“Neste momento de crise do País, 
tanto econômica como moral, é preciso 
enxergar também oportunidades. Agir 
com responsabilidade por meio de 
análises dos cenários é fundamental”, 
pondera o pró-reitor Casartelli. “Se há 
uma instituição que tem as condições 
de aproveitá-las é a PUCRS. Não somos 
uma ilha, porém temos uma situação 
que nos permite enfrentar os desafios 
com solidez e otimismo. Temos um po-
sicionamento estratégico e uma visão 
de futuro muito clara.”

A nova Diretoria Administrativa 
de Desenvolvimento Institucional é 
encarregada pelo diálogo com a área 

acadêmica, proporcionando condições 
estruturais para viabilizar os projetos 
estratégicos da Universidade. Para isso, 
estará apoiada no seguinte tripé: Escri-
tório de Projetos (atuará na análise de 
viabilidade e apoio no desenvolvimento 
e implantação dos projetos estratégi-
cos); Gestão de Pessoas (a Gerência 
de Recursos Humanos troca de nome 
para enfatizar o desenvolvimento de 
pessoas) e Captação de Recursos e  
Endowment (será responsável pelas 
parcerias da Universidade, sob diversas 
perspectivas, tanto com o setor privado 
como público, para viabilizar os investi-
mentos necessários).

Consolidação do futuro
A Diretoria Administrativo-Finan-

ceira fica responsável pelas áreas finan-
ceira, de contabilidade e patrimônio, 
compras e tecnologia da informação. O 
desafio é contribuir para a consolidação 
de excelência na visão de futuro da 
Universidade, preservando o equilíbrio 
financeiro. O alinhamento entre o 
planejamento orçamentário e o plano 
estratégico deve ser potencializado.

Nova configuração na Proaf

A Diretoria Administrativa de Qua-
lidade de Serviços e Operações tem 
como foco a busca constante pela 
qualidade dos serviços no Campus, 
tanto para estudantes, professores, 
pesquisadores e técnicos administrati-
vos, como para a sociedade. “Mais de 
50 mil pessoas circulam pelo Campus 
diariamente e o objetivo principal será 
termos padrões de qualidade que 
atendam às expectativas da comuni-
dade universitária e agreguem valor à  
PUCRS”, afirma o pró-reitor. Um ponto 
que Casartelli enfatiza é de que as de-
cisões serão tomadas de forma colegia-
da, compartilhando responsabilidades.

FOTOS: BRUNO TODESCHINI

FOTO: GILSON OLIVEIRA/ARQUIVO PUCRS

as mudanças na gestão
Compreenda



A PUCRS apresentou à comunida-
de acadêmica o novo Instituto de 
Desenvolvimento Social e Cultural, 
vinculado à Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitários (Proex). A 
unidade passa a abrigar os antigos 
Instituto de Cultura e Coordenadoria 
de Desenvolvimento Social. Segun-
do o reitor Ir. Evilázio Teixeira, a inte-
gração dos setores tem o objetivo de 
somar forças. “São duas áreas que 
se complementam e vão permitir 
uma prosperidade mútua. A cultura 
contribui para um maior impacto so-

Instituto integra duas áreas

O Hospital São Lucas (HSL) está refor-
mulando seu modelo de gestão para 
agilizar e qualificar o atendimento aos 
pacientes e conquistar maior integra-
ção entre as unidades de ensino da 
área da saúde. Foi criada uma supe-
rintendência para analisar o cenário 
e adotar decisões estratégicas que 
tenham a inovação como premissa. 
Um dos grandes desafios, segundo o 
diretor superintendente, médico e pro-
fessor da Escola de Medicina Matteo 
Baldisserotto, é o controle do fluxo do 
atendimento ao paciente, desde sua 
chegada à emergência até a alta. Bus-
ca-se adequar o tempo médio de per-
manência hospitalar às boas práticas 
médicas, qualificando o atendimento. 
O HSL atende 60% de pacientes pelo 
SUS e 40% por convênio.

“Os planos de saúde e o SUS remu-
neram pelo grau de eficiência no aten-
dimento. Com a adequada rotatividade 
de pacientes, conseguiremos atender 
mais pessoas e com maior qualidade. 
Reduzindo-se o tempo médio de per-
manência do paciente, reduz-se o risco 
de complicações por uma internação 
prolongada, a morbidade e a mortalida-
de”, explica Baldisserotto.

A medicina baseada em evidências 
busca integrar as melhores evidências 
científicas disponíveis à prática coti-
diana. No cuidado do paciente, prega 
o “fazer a coisa certa”. O modelo foi 
implantado com êxito no Instituto 
do Cérebro (InsCer). Será criada uma 
Central de Acompanhamento de Fluxo 
de Atendimento do Paciente, Controle 
de Internação e Qualidade Assistencial. 

Com essa iniciativa, espera-se 
que, em seis meses, os resulta-
dos das primeiras ações come-
cem a modificar os índices de 
qualidade.

O novo diretor técnico e clí-
nico, Sérgio Baldisserotto, atuava 
como coordenador técnico da 
UTI-Geral do HSL. Pneumologis-
ta e intensivista e doutor em Ciências 
Pneumológicas, é ainda um estudioso 
da área de processos e fluxos hospitala-
res. Ele coordenará a equipe de gestão 
baseada em evidências, que será cons-
tituída por Éder Henriqson, Eduardo 
Carvalhal, Carlos Alexandre Polanczyk e 
Denis Barbieri. “Esse grupo contribuirá 
para tomada de decisões e dimensio-
namento de setores. Tudo para acelerar 
os processos e atender aos pacientes 
de forma mais ágil e com maior qualida-
de”, observa o superintendente.

Ações de qualificação
Haverá também aquisição de no - 

  vos equipamentos. No Bloco Cirúrgico, 
serão duplicadas torres de video la-
paroscopia e atualizado o material 
cirúrgico em geral. Também serão 
adquiridos aparelhos diagnósticos 
(como os de ultrassonografia) e outros 
destinados às UTIs. Uma obra impor-
tante é a dos Laboratórios de Patologia 
Clínica e de Anatomia Patológica. As 
duas unidades serão transferidas para 
um espaço que está sendo construído 
com previsão de término no primeiro 
semestre de 2017.

Outra ação com o intuito de atrair 
recursos ao HSL será a criação do Nú-

Hospital, administração 
baseada em evidências 

cial e o desenvolvimento social para 
uma cultura mais integrada com a 
comunidade”, complementa o novo 
diretor, Wilson Marchionatti.
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cleo de Projetos Estratégicos. Ao pro-
curar mais sinergia na saúde, a gestão 
dos serviços do Hospital, sempre que 
possível, deverá contar com as parti-
cipações dos professores da Escola de 
Medicina e das demais áreas, como 
Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, 
Farmácia, Odontologia e Educação 
Física, importantes segmentos de pre-
venção em saúde.

A nova gestão do HSL responde 
agora a um Conselho Diretor, composto 
pelo vice-reitor e diretor do InsCer, 
Jaderson Costa da Costa, o represen-
tante da mantenedora Ubea, Ir. Manuir 
Mentges, o pró-reitor de Administração 
e Finanças, Alam Casartelli, o superin-
tendente do Hospital, Matteo Baldisse-
rotto, o diretor administrativo, Leomar 
Bammann, e o decano associado da 
Escola de Medicina, José Antônio de 
Figueiredo Pinto. 

Doutor em Medicina (Radiologia), 
com estágio pós-doutoral na Univer-
sidade de São Paulo, Matteo Baldisse-
rotto atuava como coordenador do 
Centro de Imagem Molecular do Insti-
tuto do Cérebro. Foi diretor técnico do 
HSL de 2004 a 2008. Contribuiu para a 
organização do Centro de Imagem do 
Instituto do Cérebro.

FOTO: GILSON OLIVEIRA/ARQUIVO PUCRS
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Vanessa Manfredini 
(Planejamento)

Irmão Manuir Mentges 
(Reitoria) 

Heloísa Delgado (AAII)

Alexander Goulart 
(Gabinete da Reitoria)

Lidiane Amorim (Ascom)

Professora do curso de Psicologia da Es-
cola de Humanidades desde 2007, 
a assessora de Planejamento 
atuava ainda como coordena-
dora de Gestão da Propesq. 
Psicóloga, especialista em 
Gestão de Pessoas, mestre 
em Administração e doutora 
em Psicologia, já atuou na 
Universidade Regional Inte-
grada do Alto Uruguai e das 
Missões, na UFRGS e no Centro 
Fazer em Psicologia.

O novo assessor da Reitoria na Área de Relacio-
namento com a Rede Marista é graduado em 
Filosofia, mestre em Educação e tem MBA em Ges-
tão Empresarial. Também exerce a 
gerência Educacional dos Colégios 
da Rede Marista e é membro da 
Comissão de Educação Básica 
do Brasil Marista e da Sub-
comissão Interamericana 
Marista de Educação. Atuou 
na Pastoral Juvenil Marista, 
foi coordenador de Pastoral 
e diretor dos Colégios Maristas 
Vettorelo e Graças.

Professora do curso de Letras da Escola de Hu-
manidades, a nova assessora-chefe de Assuntos 
Internacionais e Interinstitucionais é diplomada 
em Letras (Tradutor Intérprete), 
com mestrado em Educação e 
doutorado em Letras. Tem 
experiência como tradutora 
de linguagens técnico-cien-
tíficas e como docente há 
30 anos, atuando no ensino 
da língua inglesa, formação 
de professores, terminologia 
e linguística de corpus. Foi vi-
ce-presidente da Associação dos 
Professores de Inglês do RS. 

Jornalista e licenciado em Ciências 
Sociais, o novo chefe de gabinete da 
Reitoria foi diretor do Colégio Marista 
Graças. Mestre e doutor em Comu-
nicação Social e especialista em 
Gestão Educacional, foi assessor 
e coordenador da Assessoria de 
Comunicação e Marketing dos 
Colégios e Unidades Sociais da Rede 
Marista, vice-diretor do Colégio Ma-
rista Assunção e professor da UFRGS. 
Na PUCRS, atuou por nove anos no Cen-
tro de Pastoral e Solidariedade.

A nova assessora de Comunicação e 
Marketing era gerente de Comunicação 
Corporativa da Rede Marista. Gradua-
da em Jornalismo, é mestre em 
Comunicação, com formação em 
Comunicação Institucional pela 
Universidade Austral (Argentina), e 
doutora na mesma área, com es-
tágio na Universidade Complutense 
de Madri (Espanha). Atuou em asses-
sorias de comunicação e marketing e 
tem passagem por rádio e TV.

Conheça os 
novos gestores 
da PUCRS que 
assumiram em 
9 de dezembro.

FOTO: ARQUIVO PESSOALI

FOTO: ARQUIVO PESSOALI
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Alam Casartelli (Proaf)
Assessor de Planejamento da PUCRS 
no período de 2012 a 2016, assumiu 
como pró-reitor de Administração 
e Finanças. Formado em Adminis-
tração de Empresas, mestre em 
Gestão Empresarial e doutor em 
Comunicação Social, é professor 
da Escola de Negócios desde 2001. 
Também leciona no Programa de Pós-
-Graduação em Educação.

FOTO: CAMILA CUNHA
Carla Bonan (Propesq)
Diretora de Pesquisa da Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 
(Propesq) há oito anos, assumiu como 
pró-reitora no lugar de Jorge Audy, que 
passa a atuar como assessor da Rei-
toria na Área de Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Formada em Farmácia 
– Tecnologia de Alimentos, mestre 
e doutora em Ciências Biológicas, 
dá aulas na Faculdade de Biociências 
desde 1999. Em 2016, de março a se-
tembro, foi pró-reitora interina durante 
afastamento do titular. É bolsista de Pro-
dutividade em Pesquisa do CNPq.

FOTOS: BRUNO TODESCHIN
I
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Quem é
quem



Ana Cristina Benso 
da Silva (Proacad)

Ana Rosa Sulzbach Cé

irmão Marcelo Bonhemberger

Milton André Stella (Proaf)

A nova diretora Acadêmico-Adminis-
trativa da Pró-Reitoria Acadêmica 
é bacharel em Informática, 
mestre e doutora em Compu-
tação. Começou a lecionar na 
PUCRS em 1995, na Facul-
dade de Informática, e pos-
teriormente foi convidada 
a assumir cargos de gestão, 
entre eles o de coordenadora 
de Registro Acadêmico. O últi-
mo, até 2016, foi de diretora da 
Biblioteca Central Ir. José Otão.

Graduada em Arquitetura e mestre em 
Desenho Urbano pelo Joint Centre 
for Urban Design, da Oxford Polyte-
chnic (Inglaterra), a nova diretora 
da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo atua como professo-
ra na PUCRS desde 1997 e tem 
ampla experiência na área, com 
ênfase em planejamento e projeto 
do espaço urbano.

O novo diretor do Centro de Pastoral e Solidarie-
dade é doutorando em Filosofia e Ciências Antro-
pológicas pela Universidade Pontifícia Salesiana 
(Roma), mestre pela mesma universi-
dade e graduado em Filosofia. É 
também especialista em Gestão 
de Pessoas e Marketing e 
diplomado em Bioética pelo 
Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, com formação 
complementar pela Pontifi-
cia Universidade Gregoriana. 
Na PUCRS, atuou como asses-
sor da Propesq e membro do 
Comitê de Bioética Clínica.

O post sobre a posse do Ir. Evilázio Teixeira, mostran-
do seu agradecimento aos aplausos da comunidade 
universitária, alcançou milhares de pessoas no 
Facebook da Mundo PUCRS (www.facebook.com/
mundopucrs). Na foto, o novo reitor está ao lado do 
chanceler da Universidade, Dom Jaime Spengler, e 
do seu antecessor, Ir. Joaquim Clotet.Economista, com mestrado em Economia pela 

UFRGS e pela University of Maryland at College 
Park (EUA) e doutorado na área, assumiu 
a Diretoria Administrativa de Quali-
dade de Serviços e Operações da 
Proaf. É professor da Escola de Ne-
gócios, onde coordenou o Depar-
tamento de Ciências Econômicas. 
Também atuou como economista 
na Fiergs, foi diretor financeiro no 
Sport Club Internacional e diretor 
da Unidade Executiva de Conces-
sões e Parcerias Público-Privadas do 
governo do Estado.

Carlos Eduardo Lobo e Silva (Proaf)
O novo diretor Administrativo de 
Desenvolvimento Institucional da 
Proaf atua como docente na PUCRS 
desde 2008. Economista, mestre 
em Economia Aplicada, doutor 
em Planejamento Regional pela 
Universidade de Illinois (EUA) e 
pós-doutor pelo Instituto Superior 
de Economia e Gestão (Universida-
de de Lisboa), é professor da Escola 
de Negócios.

Maurício Testa (Proaf)
O professor da Escola de Negócios, mestre 
e doutor em Administração, assumiu 
como diretor Administrativo-Finan-
ceiro da Pró-Reitoria de Adminis-
tração e Finanças (Proaf). Antes 
atuou na direção da Agência de 
Gestão Tecnológica e do Educon. 
Foi coordenador do Setor de 
Cursos Lato Sensu da Propesq e 
dos cursos de graduação em Ad-
ministração com ênfase em Análise 
de Sistemas e de Administração – linha 
de formação em Gestão de TI, entre outros.
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