
NOTÍCIAS
Oriente Antigo é  
discutido em jornada

De 4 a 6/6 será realizada a 
tradicional Jornada de Estudos do 
Oriente Antigo e o Ciclo Interna-
cional de Conferências de História 
Antiga. A Jornada, em sua 15.ª 
edição, terá como tema principal 
o exame do mundo faraônico, 
das trocas culturais ocorridas no 
mar Mediterrâneo, onde nasceu o 
mundo moderno. Haverá oficinas, 
mesas-redondas e palestras, 
incluindo a de abertura com a 
diretora do Museu Egípcio de Mu-
nique, Sylvia Schoske. O evento 
ocorre no auditório do Instituto Goethe (Rua 24 de Outubro, 
112). Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do pré-
dio 40). Informações: www.pucrs.br/eventos/orienteantigo.

Congresso aborda Direito 
Penal e política criminal

Nos dias 8 e 9/6 será realizado o Congresso Interna-
cional em Direito Penal – Humboldt-Kolleg im Strafrecht e o 
8.º Congresso Transdisciplinar de Estudos Criminais. O foco 
principal do evento é o Direito Penal e a Política Criminal no 
Terceiro Milênio: Perspectivas e Tendências, e reunirá juristas 
de renome e projeção nacional e internacional, como o minis-
tro do Tribunal Superior de Justiça da Argentina, Julio Maier. 
Temas como os Fundamentos da proibição e sanção crimi-
nais no terceiro milênio, Intimidade e privacidade diante dos 
novos meios de persecução penal e Cruzamentos de Direito 
Penal e Constituição, serão abordados pelos palestrantes. O 
seminário ocorre em parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério 
da Justiça, Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais e 
fundação alemã Alexander Von Humboldt. Inscrições e in-
formações: www.pucrs.br/eventos/direitopenal. Contato: 
3320-3680.

PUCRS sobe posições em 
ranking de universidades

De acordo com o ranking da Webometrics, considerado 
um dos mais confiáveis de avaliação de universidades do 
mundo, a PUCRS está em segundo lugar no Rio Grande do 
Sul, atrás apenas da UFRGS. A Universidade ocupa a 861.ª 
posição mundial, tendo avançado 108 posições em relação 
ao ano passado, e está em 30.º lugar na América Latina. O 
ranking completo pode ser visto no site www.webometrics.
info. O Webometrics usa como base dados de mais de 16 
mil instituições (pesquisas, publicações internacionais qua-
lificadas dos docentes e pesquisadores).
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Presidente do CNPq 
inaugura instituto 
nacional na PUCRS
O presidente do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq), Marco Antonio Zago irá 

inaugurar, às 11h do dia 9/6, no Tecnopuc, o 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Tuberculose (INCT-Tuberculose), abrigado no 
Centro de Pesquisas em Biologia Molecular 
e Funcional. O título foi conquistado junto ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2008, 
por meio do projeto elaborado pelo professor 
Diógenes Santos, coordenador do Centro. O 
foco na elaboração de alvos moleculares e 
drogas para “doenças negligenciadas”, pre-

dominantes em países em desenvolvimento 
e não contempladas por pesquisas em gran-
des laboratórios farmacêuticos, garantiu ao 
grupo de Diógenes o grau de INCT-Tubercu-
lose, atingido após o edital aberto no ano 
passado. A nova condição de Instituto con-
cede R$ 4,8 milhões para o custeio de es-
tudos até 2011, prorrogáveis por mais dois 
anos. Antes, às 8h30min, Zago participa da 
abertura do Congresso Internacional em Di-
reito Penal – Humboldt-Kolleg im Strafrecht 
e 8.º Congresso Transdisciplinar de Estudos 
Criminais.

No dia 3/6 os formandos do primeiro se-
mestre de 2009 e seus homenageados 
poderão participar do Momento Forman-

dos, atividade que é uma despedida oficial, es-
pecialmente preparada para marcar a conclu - 

Evento marca despedida da graduação
são do curso de graduação na PUCRS. O Mo-
mento será realizado no teatro do prédio 40 em 
três turnos, dependendo da escolha do forman-
do: às 8h30min, às 14h30min e às 20h. Infor-
mações pelo telefone 3320-3708, ramal 4701.

No dia 5/6, às 10h, 
será realizada 
a cerimônia ofi-

cial de inauguração da 
Central de Atendimento 
ao Aluno, localizada no 
térreo do prédio 15. Na 
ocasião diretores de 
unidades, institutos e 
órgãos suplementares 
da PUCRS e represen-
tantes de alunos farão 
uma visita guiada para 
conhecer as instala-
ções e o funcionamento do local. Na Central 
funcionam setores como o Financeiro Aca-
dêmico, Mobilidade Acadêmica, Coordena-
doria de Registro Acadêmico Créditos e Be-
nefícios, Ouvidoria Institucional, Estágios e 
Diplomados. Paralelamente será inaugurado 
o Espaço de Iniciação Científica, também no 

Central de Atendimento ao Aluno é lançada

térreo do 15. No local haverá atendimento 
aos bolsistas, orientação sobre possibili-
dade de atuação em projetos de pesquisa, 
apoio às demandas do Salão de Iniciação 
Científica e divulgação de eventos de outras 
instituições. O setor está ligado à Pró-Reito-
ria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Foto: Arquivo PUCRS
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Salão de 
Iniciação 
Científica

Os alunos interessados em participar 
do 10.º Salão de Iniciação Científica da 
PUCRS têm até o dia 8/6 para se inscre-
ver. O tema central do evento, que ocorre 
de 10 a 14/8, será a comemoração dos 
200 anos de Darwin e os 150 anos de sua 
principal obra A Origem das Espécies. 
São aceitos todos os tipos de trabalhos 
de iniciação científica de alunos fazendo 
regularmente um curso de graduação. 
Inscrições e informações: www.pucrs.
br/salao e salaoic@pucrs.br.

Plano Odontológico
A partir do dia 8/6 os funcionários da Uni-

versidade terão até 60 dias para aderir ao novo 
plano odontológico com a Uniodonto sem taxa de 
adesão. Recentemente a PUCRS firmou convênio 
com a Uniodonto Porto Alegre – Cooperativa Odon-
tológica, visando à prestação de serviços odon-
tológicos aos funcionários por meio de consultas 
Plano Master sem coparticipação nas consultas. 
As adesões serão feitas na Gerência de Recursos 
Humanos, das 11h às 13h e das 17h às 19h15min. 
Informações: ramal 4994 ou grh@pucrs.br.

Avaliação de 
Disciplinas

Até o dia 29/6 alunos e professores podem 
participar, de forma anônima e voluntária, da 
Avaliação de Disciplinas de Graduação, realizada 
a cada semestre. Considerada uma das modali-
dades de autoavaliação institucional, a atividade é 
realizada pela Pró-Reitoria de Graduação. Veja no 
quadro onde podem ser respondidas as perguntas 
dos instrumentos de avaliação:

Professores: Central de Professores do site 
www.pucrs.br

Alunos: Central de Serviços para alunos, no site 
www.pucrs.br, link Informações Acadêmico- 
-Financeiras

Campus Uruguaiana: links na capa do site 
local
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anote

Gre-Nal feminino

Evolução do cérebro
No dia 3/6 será realizada a conferência A evo-

lução do cérebro, com o professor Jaderson 
Costa, integrando a programação da exposição 

(R)Evolução de Darwin. As conferências relacionadas 
à exposição abordam aspectos da evolução relacio-

nados à espécie humana e as implicações que elas 
trazem para o nosso dia-a-dia e no contexto da nossa 
civilização. O evento ocorre às 18h30min no Anfiteatro 
do Museu de Ciências e Tecnologia (MCT). Informações 
e inscrições no site www.pucrs.br/mct/evolucao.

Residência Multiprofissional
Estão abertas até o dia 19/6 as inscrições para 

o Concurso de Seleção de Residentes 2009 do 
Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família e Comunidade (Premus). Serão 
escolhidos graduados nas áreas de Enfermagem, Far-

mácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia 
e Serviço Social, totalizando 19 vagas. As aulas come-
çam em agosto e têm duração de dois anos. As bolsas 
são financiadas pelo Ministério da Saúde. Informações 
e inscrições: www.pucrs.br/premus2009.

Desconto na Farmácia Universitária
A Farmácia Universitária oferece 10% de 

desconto para alunos, professores e fun-
cionários da Universidade em todos os 

produtos vendidos, mediante a apresentação da 

carteira estudantil ou do crachá funcional. A far-
mácia está localizada no prédio 12B e funciona 
de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 22h e 
aos sábados das 8h às 13h.

Campanha do Agasalho
De 1.º a 30/6 o Centro de Pastoral e Solidarie-

dade realiza mais uma edição da Campanha 
do Agasalho. As doações podem ser entregues 

nas secretarias das unidades e no Centro de Pasto-
ral e Solidariedade (sala 101 do prédio 17 – Colégio 
Marista Champagnat). Os agasalhos serão destinados 
ao Brechó Solidário que será realizado na Vila Fátima 
durante a Missão Porto Alegre Vila Fátima, em julho. A 
ação integra o Projeto João-de-Barro – Construir para 
o amanhã, uma iniciativa da Rede Marista de Educa-
ção e Solidariedade em parceria com o Comitê de Ação 

Solidária, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
Informações: 3320-3576 ou pastoral@pucrs.br.

No dia 3/6 a Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto promove a 6.ª edição 
do Gre-Nal Feminino Universitário. O even-

to, organizado por alunos da disciplina de Organi-
zação de Eventos, ocorre no Estádio Universitário 
às 19h30min, com entrada franca. Além do jogo 
haverá apresentações de dança, capoeira, artes 
marciais e hóquei antes do início da disputa e no 
intervalo. A partida será disputada pelas alunas da 
disciplina de Futebol da Faculdade, que vestirão uniformes oficiais cedidos pelo Grêmio e pelo Internacional.
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No 5.º Congresso Gaúcho de Neurologia e Neurocirurgia, em 
maio, em Porto Alegre, ocorreu a 1.ª Neuro Olympics, uma olim-
píada de conhecimentos neurológicos e neurocirúrgicos. As equi-
pes foram compostas por residentes de Neurologia dos serviços 
do RS. O grupo de residentes do Serviço de Neurologia da PUCRS 
venceu o campeonato com uma grande diferença de pontos, 
comparando-se aos seus adversários. A equipe era formada por 
JEBER EL AMMAR, LUIZ CARLOS MARRONE, RENATA SCALCO, 
ROBERTO GALLO e ROMULO SEVERINO.

No dia 1º/6, a PUCRS sediou na Região Sul seminário pro-
movido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anisio Teixeira, do Ministério da Educação, com o intuito 
de informar as instituições de educação superior do RS, SC e PR 
sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 
sobre as competências e aspectos operacionais necessários à 
participação no Exame de Desempenho dos Estudantes (Enade). 
A equipe técnica da Diretoria de Avaliação da Educação Superior 
esclareceu as dúvidas.

Postura na entrevista de emprego
O candidato a um emprego deve ser o 

mais natural possível na entrevista 
de seleção. Não existe uma receita 

pronta, mas é importante manter cuidado 
com algumas questões como a pontualidade, 
apresentação e postura diante do entrevista-
dor. A pessoa que tenta manipular o processo, 
demonstrando o que ela não é, deixa transpa-
recer que vem com o discurso pronto e isso 
é facilmente percebido por quem atua como 
entrevistador. 

As qualificações do candidato devem ser 
expressas, mas sempre de uma forma ade-
quada. A ideia é não tentar passar uma ima-
gem de perfeição. Isso pode levar à sensação 
da existência de algo que ele queira esconder. 

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

Outra orientação é estar informado sobre a 
empresa, saber sua missão, valores e ter uma 
noção da sua cultura. Antes da seleção e de sa-
ber salário e cargo, o candidato deve escolher a 
empresa e se informar para que possa realizar 
uma opção adequada e se adaptar a esse novo 
ambiente.

 
COMO é A ETAPA dE SELEçãO

 Na entrevista de seleção, há um roteiro 
criado de acordo com as competências neces-
sárias para a função. Isso se define por meio 
do perfil de cargo. São sempre feitas questões 
pessoais, sobre estrutura familiar e também a 
trajetória profissional do candidato.

 Ocorre uma entrevista coletiva quando são 

fique por dentro

superdicas
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recrutados muitos candidatos ou há mais de uma vaga 
com o mesmo perfil, com a necessidade de um número 
maior de pessoas aptas a serem encaminhadas aos ges-
tores. Essa entrevista pode constituir-se apenas como 
uma triagem ou uma dinâmica de grupo, que é uma téc-
nica muito rica. Se bem utilizada, traz muitas informações 
sobre os candidatos. 

 O setor de Recursos Humanos tem o papel de avaliar 
as pessoas e encaminhar aqueles que apresentam o perfil 
desejado pelo gestor, mas quem decide sobre o contratado 
é o gestor requisitante.

A mestranda da Faculdade de 
Comunicação Social ANA ISAIA  
BARRETTO foi contemplada com 
uma das 50 bolsas de estudo in-
tegrais da Fundación Carolina (da 
Espanha), dentro do Programa de 
Jóvenes Líderes Iberoamericanos. 
Graduada em Relações Públicas na 
PUCRS, a estudante, que concorreu 
com universitários de 23 países, fará 
uma imersão nas realidades espa-
nhola e europeia entre 1.º e 17/7. 

Até o dia 5/6 ocorre, no Rio, o 
Congresso Latino-Americano para 
o Controle do Tabagismo, presidido 
por JOSé MIGUEL CHATKIN, che-
fe do Serviço de Pneumologia do 
Hospital São Lucas. As diferentes 
práticas de combate ao tabagismo 
aplicadas em países da América 
Latina – que têm entre 8% e 10% 
dos fumantes de todo o mundo – 
poderão dar origem a um documen-
to que buscará a padronização dos 
tratamentos. O evento reúne 250 
médicos (pneumologistas, cardio-
logistas, psiquiatras e oncologistas) 
de países latino-americanos envol-
vidos com o tema.

A Adunare Arquitetura Sustentável, sediada na 
Incubadora Raiar, criou o projeto arquitetônico de 
reforma do primeiro prédio público do Brasil des-
tinado à moradia popular. O Residencial Utopia e 
Luta, inaugurado, na Av. Borges de Medeiros, centro 
de Porto Alegre, pertencia ao Instituto Nacional do 
Seguro Social e será destinado à moradia de 42 fa-
mílias com renda média de três salários mínimos. 
As salas da edificação foram transformadas em 42 
apartamentos JK, com tamanho médio de 25m2 a 
30m2.

A professora da Faculdade de Letras SIMONE 
SARMENTO participou, em São Paulo, do Flight En-
glish Forum que reuniu, pela primeira vez no Brasil, 
professores de inglês para aviação do mundo intei-
ro. Simone apresentou os resultados de sua tese de 
doutorado e constatou a excelente imagem que os 
egressos da Faculdade de Ciências Aeronáuticas têm 
perante as examinadoras da prova de proficiência em 
língua inglesa da Agência Nacional de Aviação Civil. 
Uma das examinadoras, Cybele Gallo, perguntou qual 
o “milagre” para fazer com que quase a totalidade 
dos egressos da PUCRS tenham um nível de inglês 
tão bom.

Foto: Milda K./stock.XChNG

Fotos: Divulgação
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Entre em contato com a Redação pelo fone 
3320-3500, r. 4338 e 4446, fax 3320-3603 

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

Um homem que vê além de seu tempo. Um homem  
que no seu espírito visionário abraça o mundo inteiro e 
prepara missionários. Esse foi Marcelino Champagnat.

XX Cap. Geral, n.º15
6 de junho – dia de São Marcelino Champagnat

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’

9.º Conservando o Mico. Peças teatrais sobre espécies de animais ameaçados de extinção no Rio Grande do Sul. 
Horário: 9h50min. Local: auditório do prédio 32. A entrada será 1 kg de alimento não perecível ou um agasalho. Infor-
mações: 3320-3545 ramal 4742. Promoção: Diretório Acadêmico da Biologia, Faculdade de Biociências e Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários.

debate na Faculdade de Comunicação Social. Tema: Jornalismo e o Diploma – Debate sobre a exigência do diploma 
para exercer a profissão. Com participação de Sérgio Murillo (Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas) e Tiago 
Jucá de Oliveira (editor da Revista O Dilúvio). Horário: 20h. Entrada franca. Local: auditório do prédio 7. Informações: 
3320-3500 ramais 3601 e 4101. Promoção: Núcleo dos Estudantes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio 
Grande do Sul, com apoio da Famecos.

Relendo a Literatura 4. Até 2/9. Horário: 17h30min, às quartas-feiras. Local: sala 223 do prédio 8. Inscrições gratuitas 
para cada encontro: relendoaliteratura@pucrs.br. Informações: 3320-3500 ramal 4615. Promoção: Centro de Referên-
cia para o Desenvolvimento da Linguagem da Faculdade de Letras.

Palestra no Instituto de Geriatria e Gerontologia 
(IGG). Tema: Aeróbica mental para idosos. Minis-
trante: Zayanna Lindoso (Terapeuta Ocupacional). 
Horário: 11h. Local: 3.º andar do Hospital São Lucas. 
Entrada franca. Inscrições: 3336-8153. Vagas limita-
das. Informações: igg@pucrs.br. Promoção: IGG.

Curso Analisando documentação de Patentes. 
Até 5/6. Ministrante: Adriana Folberg-Blum (Parque 
Tecnológico de Jerusalém). Horário: 9h. Local: Audi-
tório Talento Empreendedor, prédio 96 I no Tecnopuc. 
Vagas limitadas. Informações: 3320-3907 ou ett@
pucrs.br. Promoção: Coordenadoria de Pesquisa e 
Escritório de Transferência e Tecnologia, vinculados à 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

O duplo na Literatura – 200 Anos de Nicolai Go-
gol & Edgar Allan Poe. Tema: Histórias de homens 
sem sombra: Adalberto Von Chamisso e Hans Chris-
tian Andersen. Ministrante: Sissa Jacoby. Horário: 
17h30mim. Inscrições mediante doação de um livro 
de literatura. Local: 2.º andar do prédio 8. Informa-
ções: 3320-3500 ramal 4615. Promoção: Núcleo de 
Estudos Sobre Imaginário e Literatura da Faculdade 
de Letras.

Ferramentas de Gestão do Conhecimento. Minis-
trante: Bayardo Morales. Horário: 18h30min. Local: 
auditório do 9.º andar do prédio 50. Inscrições gratui-
tas. Informações: 3320-3547. Promoção: Faculdade 
de Administração, Contabilidade e Economia.

Último dia de inscrições para o Vestibular de Inverno. As Inscrições 
podem ser feitas no site www.pucrs.br/vestibular. O prazo final para o 
pagamento da taxa de inscrição é 8/6. Provas nos dias 20 e 21/6, das 
14h às 18h. Informações: 3320-3557.

Último dia de inscrições para o Projeto Missão Porto Alegre – Vila 
Fátima. As atividades ocorrem nos dias 24 a 30/7 no bairro Bom Jesus. 
Informações www.pucrs.br/pastoral ou 3320-3576. Promoção: Centro 
de Pastoral e Solidariedade, por meio do Programa Universidade Mis-
sionária.

Último dia de inscrições para a Campanha de Vacinação Preventiva 
da Gripe. Os técnicos-administrativos e professores devem dirigir-se 
à recepção da Gerência de Recursos Humanos para se inscrever com 
o crachá funcional. A GRH comunicará os locais, dias e horários para 
aplicação da vacina. Informações: ramal 4994.

Apresentação do 3.º Torneio Empreendedor da Universidade e Prê-
mio Santander para alunos estrangeiros na PUCRS. Horário: 13h. Lo-
cal: auditório térreo do prédio 40. Informações: 3320-3708 ramal 4956. 
Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Núcleo de Mobilidade 
Acadêmica e Núcleo de Empreendedorismo.

Curso A Crise e o Jornalismo Econômico. Ministrante: Eugênio Esber. 
Horário: 8h30min. Local: prédio 7. Promoção: Faculdade de Comunica-
ção Social. *
Curso Narrativas na Web. Ministrante: Marcelo Spalding. Até 27/6. Horá-
rio: 8h. Local: prédio 7. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *

debate no Pós. Tema: A contribuição da 
hermenêutica de profundidade para o es-
tudo da publicidade porto-alegrense. Mi-
nistrantes: Iara Silva e Mariangela Toaldo 
(ESPM Porto Alegre). Horário: 14h. Local: 
sala 301 do prédio 7. Entrada franca. Infor-
mações: 3320-3601. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação da Faculdade de Comu-
nicação Social.

Palestra O Ceticismo Cartesiano Hoje. 
Ministrante: Rodrigo Borges (doutorando  
Rutgers University/CAPES/Fulbright). Horário: 
14h. Local: auditório do 9.º andar do prédio 
50. Informações: 3320-3554. Entrada fran-
ca. Promoção: Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia.

Palestra Som e Sentido – O Poeta na sua 
própria voz. Tema: Vinícius de Moraes. Ho-
rário: 18h45min. Local: sala 305 do prédio 
8. Informações: 3320-3676. Promoção: Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras.

dIA 3   QUARTA-FEIRA

dIA 4   QUINTA-FEIRA dIA 5   SExTA-FEIRA

dIA 9   TERçA-FEIRA

dIA 6   SáBAdO

aGenda
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Inscrições para Treinamen-
to de Futuros Monitores. Até 
10/6. Capacitação para alunos 
que tenham interesse em atuar 
como monitores de eventos da 
Universidade. Para participar é 
necessário preencher uma ficha 
de cadastro, com uma foto 3X4, 
na Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários, térreo do prédio 15, 
a partir das 8h. Informações:  
3320-3708 ramais 4358 e 4359.

Almoço de confraternização 
em comemoração aos 67 anos 
da Faculdade de Física. Dia 
13/6. Horário: 12h30min. Local: 
Restaurante Panorama, prédio 
41. Informações: 3320-3535. 
Promoção: Faculdade de Física. 

Vacinação da Febre Amarela. 
Professores e funcionários po-
dem agendar, pelo ramal 4286, 
até o dia 30/6. A vacinação está 
sendo feita no SESMT.


