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PUCRS, a melhor 
Universidade 
privada do Sul
O Índice Geral de Cursos (IGC) 2008, do Ministério 

da Educação, que analisa a qualidade das Institui-
ções de Ensino Superior (IES) do Brasil, posiciona 

a PUCRS como a Universidade com melhor avaliação nos 
cursos de graduação, mestrado e doutorado da região Sul 
do País. No cenário nacional, destaca-se entre as 86 uni-
versidades privadas, ocupando a 3.ª posição. Entre todas 
as 1.795 IES privadas, incluindo Faculdades, Institutos e 
Centros Universitários, a PUCRS está na 44.ª colocação.

Hospital São Lucas 
apresenta nova UTI Geral

Destaques  
do Enade

A s instalações da nova 
Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) Geral do 

Hospital São Lucas passaram 
por uma reformulação na es-
trutura física e modernização 
dos equipamentos. A reforma 
permitiu o aumento da capaci-
dade de 13 para 15 leitos, to-
dos equipados com monitores 
cardíacos e ventiladores e com 
capacidade para hemodiálise. 
Antes da reforma, uma média de 120 pacientes recebia atendimento por mês, 
sendo mais de 60% oriundos do Sistema Único de Saúde. Com aparelhos de 
última geração, o espaço foi planejado para proporcionar privacidade, contem-
plando as peculiaridades do paciente. Atua na área uma equipe multidiscipli-
nar integrada por médicos intensivistas, profissionais de enfermagem, fisiote-
rapeutas e nutricionistas. A UTI também favorecerá o ensino, como campo de 
prática para os programas de residência em Medicina Intensiva e de gradua-
ção dos cursos da área das Ciências da Saúde, bem como a pesquisa clínica.
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O s cursos de Ciências Sociais, Engenha-
ria da Computação e Matemática da 
PUCRS conquistaram o conceito 5 – o 

mais alto na escala de avaliação – no Exa-
me Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade) de 2008. A avaliação, que contou 
com a participação de alunos de todo o Bra-
sil em 23 áreas do conhecimento, integra o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes) do Ministério da Educação.

Ciclo de palestras comemora 40 anos de Pós 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação começa no dia 14/9 um ciclo de 
três encontros em comemoração aos 40 anos da Pós-Graduação na PUCRS. 
O primeiro palestrante convidado é o professor Lívio Amaral, diretor de Ava-

liação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
que falará sobre Avaliação de Pós-Graduação: evolução e perspectivas para o 
triênio 2007-2009, às 9h, no auditório térreo do prédio 50. Na agenda do ciclo, 
que tem como público-alvo professores de pós-graduação da Universidade, estão 
programadas palestras com Wrana Panizzi, vice-presidente do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e Jorge Guimarães, presiden-
te da Capes.

Encontro de Convivência reúne alunos 

O Centro de Pastoral e Solidariedade convida os alunos de todos os 
cursos da PUCRS para participarem do Encontro de Convivência, 
nos dias 12 e 13/9, na Casa Marista da Juventude, Zona Sul de 

Porto Alegre. Durante o final de semana os estudantes terão a oportuni-
dade de conviver com colegas de outras Faculdades, participando de di-
nâmicas de grupo, partilha e reflexões sobre a vida. A saída é no sábado, 
às 11h45min, em frente ao Salão de Atos, e o retorno no domingo à tarde. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 10/9, no Centro de Pastoral e So-
lidariedade, sala 101 do prédio 17, ou pelo site www.pucrs.br/pastoral. 
Investimento: R$ 30. Informações: 3320-3576.

Projeto recebe Top Cidadania
O projeto Joana D’Arc – Em Luta pela Digni-

dade recebeu, no dia 2/9, o Prêmio Top Cidadania 
concedido pela Associação Brasileira de Recur-
sos Humanos (ABRH-RS). A iniciativa da PUCRS, 
realizada pela Coordenadoria de Desenvolvimen-
to Social, por meio do Núcleo de Extensão Co-
munitária, com o patrocínio da Petrobras, busca 
melhorar a qualidade de vida da comunidade da 
Vila Joana D’Arc, na Capital, por meio do traba-
lho. Em cerimônia no Grêmio Náutico União, o 
Reitor Joaquim Clotet recebeu o troféu de Marli 
Aumondi, conselheira da ABRH-RS (foto).



  A N O T E

Biblioteca 
Infanto-Juvenil

Uma das melhores formas de tra-
duzir o princípio de gestão Integração 
ensino, pesquisa e extensão numa ação 
concreta é a Biblioteca Infanto-Juvenil 
do Hospital São Lucas. Fruto do Projeto 
Literatura Infantil e Medicina Pediátrica, 
foi criada em 2007 e reúne mais de 2 mil 
livros destinados às crianças internadas 
na Pediatria pelo Sistema Único de Saú-
de. A Biblioteca conta com a atuação de 
alunos da Faculdade de Letras (Fale), 
com bolsas de iniciação científica da 
PUCRS, supervisionados por professores 
do Centro de Referência para o Desenvol-
vimento da Linguagem, da Fale. Os es-
tudantes atuam na narração de histórias 
e em dinâmicas de incentivo à leitura. O 
Projeto visa a formar leitores e preparar 
os estudantes para a atuação em espa-
ços não habituais de incentivo à leitura.
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Retiro para Universitários
O Centro de Pastoral e Solidariedade convida 

os estudantes a participarem, de 25 a 27/9, 
do Retiro para Universitários. A atividade 

será realizada no Jardim do Éden, em Tramandaí. 
Os participantes poderão compartilhar experiên-

cias, pensar sobre a própria vida e aproximar-se 
mais de Deus. As inscrições podem ser feitas até o 
dia 21/9 na sala 101 do prédio 17 ou pelo site www.
pucrs.br/pastoral. A taxa (R$ 30) inclui transpor-
te, alimentação e estada. Informações: 3320-3576.

Visitas ao Tecnopuc
A Coordenadoria de Inovação da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação dá continui-
dade ao projeto Conhecendo o Tecnopuc. O 

objetivo é proporcionar aos professores e técni-
cos-administrativos um maior conhecimento das 
unidades da Rede de Inovação e Empreendedoris-
mo da PUCRS (Inovapuc), em especial o Parque 

Científico e Tecnológico (Tecnopuc), que em agosto 
completou seis anos. A próxima visita ocorre no dia 
23/9, das 14h30min às 16h. Os interessados de-
vem entrar em contato com Carolina Hickmann, na 
Gerência de Recursos Humanos, pelo ramal 4975 
ou e-mail carolina.hickmann@pucrs.br até o 
dia 10/9.

Students to Business
E stão abertas as inscrições para a 7.ª edição 

do Programa Students to Business – S2B, 
promovido pelo Centro de Inovação Micro-

soft – PUCRS. O Programa é gratuito e tem como 
objetivo capacitar nas tecnologias Microsoft alunos 
de Ensino Médio e graduação, possibilitando sua 
inserção no mercado de trabalho. Neste semestre 
será oferecida, além das trilhas de Desenvolvimen-

to de Sistemas, Infraestrutura de Redes e Banco 
de Dados, a de Design para Web, voltada também 
para alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanis-
mo e Comunicação Social. Ao final será realizada a 
aproximação com empresas para oportunidades de 
estágios. Inscrições até o dia 27/9 pelo site www.
programas2b.com.br. Informações: ci@pucrs.
br ou 3320-3672.

Astronautas e Física Quântica
No dia 16/9 a Faculdade de Ciências Aeronáu-

ticas realiza os Seminários Avançados de 
Transporte Aéreo. O comandante da compa-

nhia aérea Gol Paulo Villas Boas falará sobre Projeto 
Apolo: como um grupo de astronautas pousou na 

Lua há 40 anos. O professor de física da USP e co-
mandante Tulio Rodrigues, também da Gol, aborda-
rá Os desafios da ciência após um século de Física 
Quântica. O evento é às 14h no auditório do prédio 
9 e aberto ao público. Informações: 3320-3542.

P R I N C Í P I O S 
D E  G E S T ã O

Linguística  
e Literatura

O Programa de Pós-Graduação em Letras 
(PPGL) promove, de 14 a 16/9, o 2.º Colóquio 
Linguística e Literatura. Além da apresentação 
de trabalhos nas duas áreas serão realizados 
minicursos abordando temas como fonologia, 
sociolinguística, literatura lusoafricana e litera-
tura infantojuvenil, entre outros. As inscrições 
podem ser feitas na secretaria do PPGL (4.º 
andar do prédio 8). Informações: 3320-3676.

Fé & Cultura
Na edição de setembro do Projeto Fé & Cul-

tura o tema debatido será Objetivos do milênio 
– O esforço pela aproximação do Islamismo, 
Judaísmo e Cristianismo. O evento, que ocorre 
no dia 15/9, terá como palestrante o padre Pe-
dro Kunrath, coordenador do curso de Teologia. 
A atividade, que tem entrada franca, inicia às 
17h45min no auditório do prédio 9. Vale como 
atividade complementar. Informações: www.
pucrs.br/feecultura.

Desvendando a doença de Darwin
C omo parte da exposição (R)Evo-

lução de Darwin, o Museu de 
Ciências e Tecnologia (MCT) rea-

liza, no dia 16/9, a atividade Junta Mé-
dica: a misteriosa doença de Darwin. 
Na ocasião, professores da Faculdade 
de Medicina constituirão uma junta 
médica que, por meio de paleomedici-
na, tentarão diagnosticar os males e as 
causas da morte do cientista. Charles 
Darwin teve sintomas que lhe causaram 
sofrimento na vida adulta, podendo ter 
influenciado os rumos intelectuais e 
científicos do seu pensamento. O evento ocorre às 18h30min no Anfiteatro do MCT. Inscrições e informa-
ções no site www.pucrs.br/mct/evolucao ou 3320-3521.

Foto: Arquivo PUCRS



Ir. ÉDISoN HÜTTNer, autor do 
livro Rosário: Orações de Outubro, 
publicado pela Edipucrs, recebeu 
carta enviada pelo assessor do 
papa Bento XVI no Vaticano, mon-
senhor Peter Wells, agradecendo, 
em nome do sumo pontífice, a obra 
literária que Hüttner destinou ao 
papa com dedicatória. “O santo pa-
dre apreciou vivamente o seu gesto, 
tendo-me confiado transmitir-lhe 
uma benevolente palavra de grati-
dão juntamente com seus votos de 
que Deus continue a enriquecê-lo de 
graças e a tornar fecundo o seu tra-
balho acadêmico”, escreveu Wells.

Desmistificando a monografia
V ários cursos de graduação exigem tra-

balhos de conclusão. Uma das modali-
dades frequentes é a monografia, que 

se trata de um texto científico com foco num 
tema específico e bem delimitado. Mesmo 
sem a exigência de uma dissertação de mes-
trado ou tese de doutorado, precisa ter um 
certo ineditismo, com alguma contribuição 
para a área. Uma etapa importante do proces-
so é a elaboração do anteprojeto, a alma do 
trabalho, no qual constarão as decisões teó-
ricas e metodológicas (os autores utilizados 
e as técnicas de pesquisa, que podem incluir 
bibliografia, documentos impressos e virtuais, 
entrevistas, questionários e observação parti-
cipante). Pode sofrer alterações, mas servirá 
como um guia até o final da monografia.

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.
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Entre os 20 primeiros classificados no concurso da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), do Ministério da Defesa, 11 são oriundos do curso de Ci-
ências Aeronáuticas. Destaque para o 1.º e 2.º lugares do cargo de Especialista 
em Regulação de Aviação Civil – Piloto, conquistados, respectivamente, pelos 
diplomados mArCeLo PereIrA DA FoNSeCA e FeLIPe VoGeS De AbreU.

A bióloga ALeSSANDrA LoUreIro morAS SUTTI, aluna de doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Zoologia, foi agraciada com bolsa do DAAD 
de curta duração para realizar o curso International Summer School Relação 
Patógeno-Hospedeiro na Universidadde Humboldt, em Berlim (Alemanha). Ela 
concorreu com estudantes de pós-graduação do mundo inteiro, tendo sido uma 
das 16 escolhidas.

Em outubro, a Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia reali-
za a 1.ª Visita Técnica Internacional à Portugal. O grupo, formado por 20 alunos 
de graduação e pós-graduação e cinco professoras, irá à Universidade Técnica 
de Lisboa, onde ficará por dez dias. Em Portugal, vão se reunir com estudantes 
portugueses para fazer roteiro de palestras, visitas técnicas a empresas e mu-
seus da região.

o curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da PUCrS 
é apontado como o melhor da região Sul no Guia Imprensa – As melho-
res Faculdades de Jornalismo do Brasil, que será publicado em outubro. 
Para avaliar as Faculdades, foram utilizados critérios como titulação e 
experiência profissional do corpo docente, infraestrutura e experiência 
laboratorial, projeto pedagógico e presença no mercado, por meio de 
pesquisa com editores de cada uma das regiões do País, que indicaram 
quais Faculdades se destacam nos processos seletivos profissionais.

O coordenador do Centro de Ex-
celência em Pesquisa sobre Armaze-
namento de Carbono (Cepac), JoÃo 
mArCeLo KeTZer, participou de 
duas missões oceanográficas no Ja-
pão, com outros três pesquisadores 
brasileiros da Petrobras. As missões 
foram realizadas no Mar do Japão, 
entre julho e agosto, a bordo dos na-
vios oceanográficos Umitaka-maru e 
Kaiyo, da Universidade de Tóquio. O 
objetivo era investigar ocorrências de 
hidratos de gás e colher amostragem 
de água do mar em diversas profun-
didades. Foram recuperadas amos-
tras de hidratos de gás e de nódulos 
carbonáticos associados, sendo es-
tes últimos trazidos ao Cepac para 
estudos.

  F I Q U E  P O R  D E N T R O

  S U P E R D I C A S
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A DeFINIçÃo Do TemA
Deve levar em conta gostos pessoais e as 

expectativas de futuro do aluno. O profissional é 
identificado por suas escolhas. A monografia pode 
ser a porta de entrada para seguir por determinado 
caminho, gerando, por exemplo, convites de traba-
lho ou a continuidade da vida acadêmica. A espe-
cialização numa área é que torna um profissional 
reconhecido.

ALGUmAS orIeNTAçõeS
 O ideal é que o aluno comece a juntar mate-

rial de seu interesse no início do curso. A escolha de 
livros e programas de televisão, por exemplo, pode 
dar bons indicativos.

 Um bom trabalho exige investimento de 
tempo e bibliografia. Quanto mais cedo a pessoa 

se focar num tema, aumenta a possibilidade de 
aprofundamento do objeto de estudo.

 A escolha do tema está diretamente liga-
da à definição do orientador. O ideal é procurar 
um professor que se interesse pelo assunto tan-
to quanto o aluno e com o qual tenha uma boa 
relação. Não basta se dar bem com o orientador. 
A troca entre os dois faz parte da construção da 
pesquisa. Alguém afetivo, por exemplo, pode in-
centivar e desafiar o estudante a produzir. Todo 
trabalho também traz um ganho intelectual para 
o orientador, que passa a contar com um novo 
olhar sobre o tema.

Foto: Ole Jorgen Bratland/stock.XCHNG

Foto: Arquivo Pessoal
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Feira das Profissões da PUCrS. De 17 até 19/9. Profes-
sores, alunos e profissionais da Universidade receberão 
os estudantes para que tirem dúvidas sobre a rotina das 
profissões, o currículo do curso e o mercado de trabalho. 
Horário: das 9h às 22h, na quinta e sexta-feira e das 9h às 
15h, no sábado. Entrada franca. Local: centro de eventos, 
no prédio 41. Informações: 3320-3708.

9.ª Semana Acadêmica de Letras. De 23 até 25/9. Tema: 
Letras: Cultura e Diferença. Horário: 17h30min. Os inte-
ressados podem se inscrever na Secretaria da Faculdade 
de Letras (Fale), no quarto andar do prédio 8, mediante a 
doação de 1kg de alimento não perecível. Para quem apre-
sentar trabalho, a inscrição vai até 16/9, e o resumo deve 
ser enviado para o e-mail: ixsemanadeletras@gmail.com. 
Informações: 3320-3528. Promoção: Fale.

 A G E N D A  P R O G R A M E - S E

Sobremesa musical. Recital com a participação do tenor Juremir Vieira acompa-
nhado do pianista Paulo Bergmann. Horário: 13h. Local: átrio do prédio 9. Infor-
mações: 3320-3582 e cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura 
Musical.

Semana Farroupilha na PUCrS. Até 25/9. Piquete Querência Pastoral, em 
frente ao prédio 17, das 9h às 21h, nos dias úteis. Exposição da cultura e tradi-
ção gaúcha, oficina de dança de salão, apresentações artísticas e o tradicional 
porco no rolete, carreteiro e churrasco. Missa Crioula encerra a programação. 
Informações: Centro de Pastoral e Solidariedade, 3320-3500 ramal 4027. Pro-
moção: Centro de Pastoral e Solidariedade. 

Workshop estado da Arte e Necessidades para o 
Desenvolvimento da energia Solar Fotovoltaica 
no brasil. Horário: 14h. Local: auditório do prédio 10. 
Inscrições gratuitas no site www.pucrs.br/cbsolar. Infor-
mações: 3320-3682 ramal 7809. Promoção: NT-Solar, 
CB-Solar, Tecnopuc e Faculdade de Física.

o Duplo na Literatura – 200 Anos de Nicolai Gogol & 
edgar Allan Poe. Tema: Oscar Wilde: o retrato de Dorian 
Grey. Ministrante: Luiz Antonio de Assis Brasil. Horário: 
17h30min. Inscrições mediante doação de um livro de 
literatura. Local: 2.º andar do prédio 8. Informações: 
3320-3500 ramal 8280. Promoção: Núcleo de Estudos 
Sobre Imaginário e Literatura da Faculdade de Letras.

Fórum de Gestão do Conhecimento da Faculdade de 
Administração, Contabilidade e economia (Face). 
Tema: Gestão do Conhecimento Organizacional. Horá-
rio: 18h30min. Local: auditório do 9.º andar do prédio 
50. Informações: 3320-3547. Promoção: Face.

Curso de Língua Japonesa – nível 1. Até 14/1/2010. 
Horário: 19h30min, nas segundas e quintas-feiras. In-
formações: 3320-3583. Promoção: Instituto de Cultura 
Japonesa. *
Curso Processo e Ideologia: os Fundamentos Jurí-
dico-Filosóficos do Direito Processual moderno. Até 
17/12. Ministrante: Fábio Cardoso Machado. Horário: 
18h15min. Local: prédio 11. Promoção: Faculdade de 
Direito. *

Cerimônia de conclusão da turma da 1.ª edição do Programa de 
residência multiprofissional em Saúde – PremUS/PUCrS. Horário: 
19h. Local: teatro do prédio 40. Informações com a coordenadora do 
Programa, Raquel Milani El-Kik, pelo e-mail raquel.elkik@pucrs.br ou 
telefone 3320- 3140.

Lançamento dos livros Fundamentos da Responsabilidade Civil 
pelo Fato do Produto e do Serviço, de Rafael de Freitas Valle Dresch, 
e Justiça como Realização de Capacidades Humanas Básicas, 
de Arthur Ferreira Neto. Horário: 19h. Local: Livraria Cultura, Bourbon 
Shopping Country (Av. Túlio de Rose, 80 – Loja 302). Informações: 
3353-8295. Promoção: Edipucrs, Livraria do Advogado e Livraria Cultura.

Seminário de Contabilidade. Tema: O processo de migração do pa-
drão contábil nacional para o IFRS. Horário: 9h. Local: auditório do 9.º 
andar do prédio 50. Informações: 3320-3547. Promoção: Face.

Grupo de estudos/Curso de extensão o Direito Tributário Atual – 
Uma análise das diferentes escolas doutrinárias e sua influência 
no modo de pensar o Direito Tributário vigente. Até 19/12. Ministran-
te: Atilio Dengo. Horário: 9h30min. Local: prédio 11. Promoção: Facul-
dade de Direito. *
1.º encontro de ex-Dirigentes e Fundadores da Associação dos Fun-
cionários da PUCrS – Afpuc. Horário: 10h. Local: Restaurante Pano-
rama, prédio 41. Informações com Sirlei Souza no telefone 3334-8112. 
Promoção: Afpuc.

2.ª edição das olimpíadas da PUCrS – último 
dia de inscrições. Podem participar alunos, di-
plomados, funcionários e professores da Institui-
ção. Inscrições pelo site www.pucrs.br/eventos/
olimpiadas. Cada atleta deverá doar 1kg de ali-
mento não perecível e um agasalho.

Credpuc – último dia de inscrições. O Progra-
ma de Crédito Educativo da PUCRS é destinado 
a alunos de graduação carentes de recursos fi-
nanceiros, próprios ou familiares. Informações: 
Central de Atendimento ao Aluno, no térreo do 
prédio 15, no Setor de Créditos e Benefícios, 
pelo telefone 3320-3500, ramais 4627 ou 8340. 
Inscrições: www.pucrs.br/beneficios.

Ciclo de Palestras América Insurgente. Até 
17/9. Sobre os movimentos revolucionários na 
América Latina. Horário: 17h45min Informa-
ções: 3320-3555 e luciano.abreu@pucrs.br. 
Promoção: Departamento de História e Progra-
ma de Pós- Graduação em História, da Faculda-
de de Filosofia e Ciências Humanas. *

QUArTA-FeIrA

QUINTA-FeIrA SexTA-FeIrA

SábADo

DomINGo

TerçA-FeIrA

DIA 9 

DIA 10 DIA 11 

DIA 12 

DIA 13 

DIA 15 

 P A S T O R A L  E  V O C ê  F A L E  C O N O S C O

Entre em contato com a Redação pelo fone 

3320-3500, r. 4338 e 4446, 

fax 3320-3603 ou e-mail 

pucrsnoticias@pucrs.br.

“Quem não sabe repartir não sabe amar.”
Paul Schmitt

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

16.ª Jornada de otorri-
nolaringologia da PUCrS 
– otorrionopediatria. Até 
10/9. Inscrição na sala 217 
do Hospital São Lucas (HSL) 
com a doação de 1 kg de 
alimento não perecível. Infor-
mações: 3320-3000 ramal 
2538. Promoção: Serviço de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço do HSL.


