
Colocar o Mundo PUCRS 
nas mãos dos ves-
tibulandos, per-

mitindo ao estudante 
interagir com esse 
ambiente. Essa é a 
ideia que uma das 
ações da campa-
nha de publicidade 
realizada pela Uni-
versidade põe em 
prática ao divulgar o 
Vestibular de Verão, utili-
zando a tecnologia da reali-
dade aumentada. Representantes 
da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários estão entregando, até 20/11, 10.000 flyers 
(folhetos), em formato circular, em todas as escolas maristas e cursos pré-vestibular 
de Porto Alegre. No impresso, há uma tag (marcador) com o logotipo da PUCRS que, 
quando colocada em frente à webcam de um computador com acesso à internet, exibirá 
um vídeo, assim que se acessa o link indicado. A iniciativa inédita também está dispo-
nível no site www.pucrs.br/vestibular/realidadeaumentada e no verso do Manual do 
Candidato. Escolas maristas do interior receberão a novidade pelos Correios.
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Campanha do Vestibular  
traz realidade aumentada

Fijo conquista prêmio
O Observatório do Terceiro Setor, iniciativa desenvolvida pela Fundação Irmão José 

Otão (Fijo) que valoriza o planejamento de trabalhos focados na qualidade dos 
serviços prestados com fins públicos e a disseminação de conhecimento e rea-

plicação de tecnologias sociais, conquistou o prêmio da Associação Rio-Grandense de 
Fundações 2009 – Categoria Projeto Inovador. A entrega da distinção ocorre em 12/11, 
às 20h, no auditório Mondercil Paulo de Moraes do Ministério Público Estadual (Av. 
Aureliano de Figueiredo Pinto, 80). Conforme a vice-presidente da Fijo e professora da 
Faculdade de Serviço Social, Ana Lúcia Maciel, esse reconhecimento contribuirá para 
que o projeto seja enraizado nas organizações do Terceiro Setor do Estado.
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Hélice Tríplice propõe inovações contra a crise
A PUCRS, por meio do seu Escritório de Trans-

ferência de Tecnologia (ETT), promove até 
o dia 13/11 o Seminário Hélice Tríplice na 

América Latina: conhecimento para a inovação. A 
atividade reúne palestrantes de diversos países do 
continente para discutir soluções inovadoras aos 
problemas gerados pela crise mundial, a partir de 
uma perspectiva latino-americana, tendo como 

PUCrS tem três novos  
cursos de graduação
A partir do concurso Vestibular de Verão 2010 a PUCRS 

oferece o bacharelado em Matemática Empresarial, 
com duração de oito semestres, e os cursos Superiores de 
Tecnologia em Gestão de Turismo e em Hotelaria, em cinco 
semestres. O novo bacharelado irá preparar profissionais 
para atuar em empresas públicas ou privadas, desenvol-
vendo atividades de pesquisa e resolução de problemas em 
gestão e produção. Serão oferecidas 60 vagas à noite, para 
licenciatura e bacharelado em conjunto, com ingresso anual 
único. Os cursos superiores tecnológicos incluem saídas de 
campo, inúmeras atividades práticas e utilização do Labo-
ratório de Hospitalidade e Turismo da Universidade. Serão 
oferecidas 60 vagas, no turno da noite. As inscrições para 
o Vestibular seguem até o dia 2/12, por meio do site www.
pucrs.br/vestibular, e no saguão do prédio 11, das 8h às 21h.

Semana do 
empreendedorismo 
mobiliza estudantes
A partir de 16/11 a PUCRS promove a Semana do Em-

preendedorismo. O evento, vinculado à Semana Global 
do Empreendedorismo, movimento criado para despertar 
a atitude empreendedora e pró-ativa nas pessoas, é 
composto por feiras, palestras, seminários e lançamento 
de livro. Entre os destaques está o Seminário Educação 
Empreendedora, organizado em parceria com o Sebrae-RS, 
em 19/11, das 8h às 18h, no Salão de Atos. Nesse dia, 
haverá palestras com José Dornelas, professor de MBA 
na Fundação Instituto de Administração, na USP, e com o 
médico Içami Tiba, autor do best seller Quem Ama, Educa! 
e um dos mais respeitados autores e oradores do Brasil. 
O encerramento da programação será no dia 20/11, com 
a entrega dos prêmios do 3.º Torneio Empreendedor, às 
19h30min, no auditório do prédio 50. Mais informações nos 
ramais 7752 e 7754.

Foto: Arquivo PUCRS
foco a integração entre universida-
des, indústrias e governo. Os painéis 
reunirão pesquisadores, gestores 
de universidades, de centros de 
pesquisa e de núcleos de inovação 
tecnológica, além de empresários 
e representantes do poder público. 
A palestra inaugural, com início às 

17h do dia 11/11, será feita pelo 
presidente da Associação Hélice 
Tríplice e professor da Universidade 
de Stanford (EUA) Henry Etzkowitz 
(foto). Ele é co-criador do conceito 
que dá nome à associação, ao lado 
de Loet Leydesdorff. O evento ocor-
re no teatro do prédio 40.



  A N O T E

Dez anos da Agência  
de Gestão Tecnológica

Ao incluir Inovação e empreendedoris-
mo como um dos princípios de gestão, 
a PUCRS se mantém atualizada e 

alinhada às tendências das principais Univer-
sidades e centros de pesquisa de excelência 
internacional. Um elemento fundamental nesse 
contexto foi a criação da Agência de Gestão 
Tecnológica (AGT), em 1999, que em outubro 
completou dez anos de atividade. Seu papel é 
oferecer todo o suporte necessário às investi-
gações institucionais de pesquisadores que se 
relacionem e recebam apoio por meio de re-
cursos de parceiros externos, como empresas, 
bancos ou agências de fomento. A proposta é 
incentivar a interação do ambiente acadêmico 
com os meios corporativo e governamental e 
auxiliar no desenvolvimento de cada etapa dos 
convênios firmados, desde a elaboração dos 
contratos até a prestação de contas, isentando 
os professores de burocracias.
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Avaliação de Disciplinas

Alunos e professores podem participar, de 
forma anônima e voluntária, da Avaliação 
de Disciplinas de Graduação. O prazo 

para respostas encerra-se em 15/12. Alunos 
devem responder no site www.pucrs.br, na 
Central de Alunos, em Informações acadêmico-

financeiras e professores no site www.pucrs.br/
autoavaliacao. No Campus Uruguaiana o aces-
so é feito por um banner no site www.pucrs.
campus2.br. Considerada uma das modalida-
des de autoavaliação institucional, a atividade é 
realizada pela Pró-Reitoria de Graduação.

Bioética em Debate

Nos dias 17 e 18/11 será realizado o Bioé-
tica em Debate 2 – Meio Ambiente: crises 
e perspectivas. No dia 17 haverá palestra 

com o Lama Padma Samten, que falará sobre 
Ética Ambiental: Crise e Perspectivas. O eco-
logista e professor da Universidade Federal de 
Pernambuco, Marcelo Pelizzoli, abordará o tema 
Ecologia Profunda: Percepção e Ação Socioam-
biental. No dia seguinte os assuntos debatidos 
serão Tutela Legal do Meio Ambiente; Cons-

ciência Ecossistêmica Frente às Perspectivas 
Tecnológicas; Educação para Sustentabilidade 
e Ecologia e Alteridade. O evento ocorre das 
19h30min às 22h30min no auditório do prédio 
5. Promoção: Instituto de Bioética. Inscrições 
na Proex (sala 201 do prédio 40). Informações: 
3320-3679 ou www.pucrs.br/ib. Válida como 
atividade complementar para os alunos de Direi-
to e Filosofia. Os demais alunos devem consultar 
a secretaria da sua Faculdade.

Participe de missões solidárias

O Centro de Pastoral e Solidariedade recebe 
inscrições para as Missões Paróquia 
e Sem Fronteiras até o dia 20/11. As 

missões serão em janeiro, a primeira no bairro 
Restinga, em Porto Alegre, e a segunda no Chile, 
a convite da Pontifícia Universidade Católica do 
Chile. Podem participar alunos e diplomados. No 
bairro Restinga serão feitas visitas às famílias 

para convidá-las a participar das atividades, 
como oficinas e trabalhos comunitários e 
pastorais. Na Missão Sem Fronteiras os parti-
cipantes passarão 20 dias no Chile conhecendo 
as condições socioculturais da população. Ins-
crições: www.pucrs.br/pastoral. Informações: 
3320-3576 ou universidademissionaria@
pucrs.br.

P R I N C Í P I O S 
D E  G E S T ã O

AFPUC
A Associação dos Funcionários da PUCRS 

(AFPUC) realiza, dia 21/11, uma festa comemorativa 
de final de ano. O evento ocorre na Casa da Juventude 
Marista (CAJU), no Bairro Vila Nova, com transporte 
de ônibus fretado pela Associação. Os convites, que 
incluem transporte, almoço e uma bebida, podem ser 
adquiridos até o dia 13/11 na secretaria da AFPUC 
(2.º andar do prédio 3) por associados (R$ 13) e não 
associados (R$ 16). Informações: www.afpuc.com.
br ou 3339-2320.

Radiofarmácia
Estão abertas as inscrições para o 2.º Sim-

pósio Nacional de Radiofarmácia, promovido pela 
Faculdade de Farmácia. O evento, que ocorre de 20 
a 22/11 na PUCRS, é voltado para farmacêuticos, 
médicos, bió logos, biomédicos, físicos, químicos, 
fisioterapeutas, enfermeiros, tecnólogos, empresá-
rios, pesquisadores e estudantes. Dentre os temas 
abordados estarão Licenciamento de radiofármacos; 
Atualização em Medicina Nuclear; Avanços em 
radioimunoterapia e Radiofarmácia e radiofármacos 
em veterinária. Inscrições na Proex (sala 201 do 
prédio 40). Informações: www.pucrs.br/eventos/
radiofarmacia ou 3320-3680.

Preparativos para o Natal

No dia 18/11 ini-
ciam as celebra-
ções re ferentes 

ao Natal na PUCRS. Às 
18h, entre os prédios 5 
e 16, ocorre a atividade 
Mundo da Criança (foto), 
em que serão realizadas 
atividades especiais para 
filhos de funcionários. 
Os ingressos podem ser 
retirados na Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários 
(Prac) nos dias 12, 13, 16 
e 17/11. Às 20h, no Largo 
da Solidariedade, será realizada a tradicional montagem da árvore de Natal da PUCRS. As unidades 
acadêmicas poderão levar um enfeite que as represente para ser pendurado. Promoção: Prac.

Foto: Arquivo PUCRS



O Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc) 
ofereceu um café da manhã especial para as 
empresas pertencentes ao complexo. Além dos 
petiscos, o evento, realizado bimestralmente, trouxe 
como palestrante Pier Roberto Riboni, tecnólogo em 
processamento de dados e diretor da Rhino Con-
sulting. A apresentação teve como tema Tudo são 
serviços! abordando as mudanças com a troca do 
modelo de produção industrial para o dos serviços. 
Também foi discutida a importância da tecnologia 
para essa mudança e a revolução que as novas 
formas de comunicação causaram no mundo.

A aluna TÂnIA reGInA mIeLCKe, da Faculdade 
de Farmácia, destacou-se na sessão de pôsteres 
do 41.º Congresso Brasileiro de Farmacologia e 
Terapêutica Experimental, em Ribeirão Preto, com 

Edipucrs na Feira do Livro
A Edipucrs oferece descontos 

de 30% em todas as obras e 
abatimentos maiores em alguns 

livros durante a 55.ª Feira do Livro de 
Porto Alegre, até 15/11, na Praça da 
Alfândega. As mesmas promoções 
estão disponíveis na Livraria Edipucrs 
(prédio 41). A Editora está na barraca 
26, na Rua dos Andradas.

Entre os lançamentos desta edição 
da Feira está Gravidade – esta grande 
escultura – Como usar a gravidade 
terrestre a seu favor, de Joan Verni-
kos e Thaís Russomano. O texto se 
baseia em anos de pesquisas de Joan 
Vernikos na Nasa, que a ajudaram a 
compreender os efeitos do ambiente 
espacial sobre a anatomofisiologia dos 
astronautas e a encontrar maneiras 
de proteger os tripulantes de aspectos 
adversos como “o de se sentir mais 
velhos”. O livro mostra que a gravidade 

não é a vilã do processo de envelheci-
mento em terra firme e pode melhorar 
a qualidade de vida no planeta.

Outro destaque, lançado pela Edi-
pucrs com a Editora Beting, é a obra 
Varig – Eterna Pioneira, de Gianfranco 
e Joelmir Beting. Inclui fotos de 432 
das 446 aeronaves operadas pela 
Varig em quase oito décadas. Boa 
parte das imagens é inédita, obtida 
em um trabalho de pesquisa icono-
gráfica dos autores e de um grupo de 
memorialistas da aviação. Durante a 
Feira, há desconto especial de 50% 
nesse título.

Theo Wiedersphan – Arquiteto, de 
autoria de Günter Weimer, também da 
Edipucrs, resgata a história do alemão 
que deixou seu legado em prédios his-
tóricos que abrigam o Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul, a Casa de Cultu-
ra Mario Quintana e o Memorial do RS.

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

o trabalho Efeito de diferentes 
chalconas derivadas da quinoxali-
na sobre a proliferação de células 
da linhagem C6 de glioma de rato 
desenvolvido no Laboratório de 
Farmacologia Aplicada. A orientação 
é das professoras mArIA mArTHA 
CAmPoS e FernAnDA bUeno 
morrone. O projeto tem a cola-
boração de pesquisadores da UFSC 
e UFRGS.

O professor LUIZ FernAnDo 
moLZ GUeDeS, ouvidor da Facul-
dade de Engenharia e assessor da 
Ouvidoria Institucional da Univer-
sidade, apresentou o trabalho A 
Ouvidoria na Faculdade de Enge-
nharia da PUCRS – histórico e ca-
tegorização das demandas, no 37.º 
Congresso Brasileiro de Educação 
em Engenharia, realizado em Recife. 
A pesquisa foi realizada com a dire-
tora da Faculdade, mArIA CrISTInA 
CASTro, e a apresentação fomen-
tou importantes discussões sobre o 
funcionamento das ouvidorias em 
instituições de ensino superior.

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

  S U P E R D I C A S

O curso de Relações 
Públicas da Faculdade de 
Comunicação Social con-
quistou o 1.º lugar no Prê-
mio ABRP Nacional/2009, 
da Associação Brasileira 
de Relações Públicas, nas categorias Valorização Profissional e 
Empresarial. Aproximação, estímulo, cognição e mente: ingre-
dientes da sinérgica interação das ações de relações públicas 
e neuromarketing, de AnA PAULA CArneIro CoSTA, orientada 
pela professora SUSAnA GIb AZeveDo, venceu em Valorização 
da Profissão, e A ouvidoria virtual como (nova) modalidade 
comunicacional nos sites/portais das universidades da região 
metropolitana de Porto Alegre/RS, de DIeGo WAnDer SAnToS DA 
SILvA, orientada por CLeUSA SCroFerneKer, na categoria Em-
presarial. A aluna CAroLInA PereIrA vIDAL ficou com o 2.º lugar 
com o trabalho A Atividade de Relações Públicas e a Relevância 
da Comunicação nos Processos de Crise Organizacionais com o 
Público Interno, orientada por SoUvenIr DorneLLeS.

O aluno de doutorado em Ortodontia da Faculdade de 
Odontologia AnDrÉ WeISSHeImer e sua orientadora, LUCIAne 
mACeDo De meneZeS, receberam o prêmio de terceira melhor 
dissertação de mestrado durante o 7.° Congresso da Associação 
Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado em Brasilia. 
O trabalho abordou a utilização de tomografia computadorizada 
de feixe cônico (cone-beam) para avaliar os efeitos da expansão 
maxilar com dois tipos de aparelhos expansores.

Foto: Divulgação

ConFIrA oS PróxImoS 
LAnçAmenToS

12/11, 20h30min*
Fatos e mitos do Antigo Egito
Margaret Bakos

13/11, 17h30min*
Foucault e a Psicologia
Simone Maria Hüning e 
Neuza Guareschi (org.)

14/11, 19h30min*
Mil expressões idiomáticas 
Italiano – Português
Susana Termignoni

14/11, 20h
Neurose 
– leituras 
psicanalíticas, 
3.ª edição
Mônica Kother Macedo, 
Eurema Gallo de Moraes, Sissi 
Vigil Castiel, Janete Dócolas, 
Carolina Falcão Dockhorn, 
Jefferson Krug, Camila Campos, 
Adriane Morh, Joana Veras, Liza 
Fensterseifer e Sandra Vivan
Local: Memorial do Rio Grande 
do Sul, na Praça da Alfândega
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proexsecretaria@pucrs.br.

Gre-nal Feminino. Dia 18/11. Horário: 19h30min. Local: 
estádio do parque esportivo da PUCRS. Entrada franca. 
Informações: 3320-3500 ramal 4818. Promoção: Discipli-
na de Organização de Eventos Escolares da Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Desporto.

exame ToeFL. Dia 21/11. Exame de proficiência em lín-
gua inglesa na modalidade internet based test. Inscrições 
pelo site www.ets.org. Informações no site ou pelo telefone 
3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

Palestra banca aí vou eu! Dia 21/11. Relato das experi-
ências de ex-alunos que passaram pelo TCC e Banca de 
Avaliação, com simulação de bancas. Horário: 9h. Local: 
auditório térreo do prédio 50. Informações: 3320-3547. 
Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia.

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

Sobremesa musical. Recital de Violino e Piano da Or-
questra Filarmônica da PUCRS. Horário: 13h. Local: átrio 
do prédio 9. Informações: 3320-3582 e cultura-musical 
@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

Palestra Como administrar suas finanças pessoais. 
Ministrante: Marcelo Fayh. Horário: 18h. Local: sala 705 
do prédio 50. Informações: 3384-4449 e www.labmec.
com.br. Promoção: Labmec. *

Ciclo de Palestras da Filosofia. Tema: Sobre o in-
finito atual. Ministrante: Roberto Pich. Horário: 14h. 
Local: auditório do prédio 5. A entrada é mediante a 
doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Inscri-
ções pelo e-mail filosofia-pg@pucrs.br. Informações: 
3320-3554. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciên-
cias Humanas.

2.º encontro Científico de Fisioterapia do HSL e 
Faenfi. Até 14/11. Tema: Amputados e fisioterapia es-
portiva. Ministrantes: Mauricio Couto Meurer e Scheila 
Paschoal Steinke. Horário: 18h30min, na sexta-feira, e 
8h, no sábado. Promoção: Hospital São Lucas e Facul-
dade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. *
SeminaPaper. Tema: Um álbum de fotos interativo 
feito em Active Script 3. Ministrante: Maurício Souza 
Klein. Horário: 14h30min. Local: auditório 207 do prédio 
32. Entrada franca. Informações: 3320-3558 ramal 8701 
ou www.inf.pucrs.br/~petinf. Promoção: PET-Inf.

Palestra Doutrina Social da Igreja e mundo do Tra-
balho. Ministrante: diácono Heliton Alves. Horário: 
10h. Local: auditório do campus Viamão. Informações:  
3320-3518 ramal 4215. Promoção: Disciplina de Doutrina 
Social da Igreja, vinculada ao Departamento de Cultura 
Religiosa da Faculdade de Teologia.

1.º Seminário Internacional de Segurança ope-
racional da região Sul. Horário: 8h. Local: Centro de 
Eventos do prédio 40. Inscrições gratuitas. Informações 
e inscrições: www.cenipa.aer.mil.br, www.pucrs.br/faca e 
3462-1333. Promoção: V Serviço Regional de Investigação 
e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos em parceria com a 
Faculdade de Ciências Aeronáuticas.

Tchelinux 2009. Palestras e demonstrações práticas so-
bre o Software Livre. Inscrições gratuitas. Os participantes 
podem doar 2 kg de alimentos não perecíveis. Horário: 8h. 
Local: prédio 32. Informações e inscrições: www.tchelinux.
org/2009/portoalegre/. Promoção: Grupo de Usuários Linux 
do Rio Grande do Sul em parceria com a Faculdade de 
Informática.

Seminário economia às 5:30. Tema: Instrumentos de 
Política Ambiental Aplicáveis às Águas: o caso do Lago 
Guaíba. Ministrantes: Cassiano Drum e Marcos Gode-
cke (mestrandos). Horário: 17h30min. Entrada franca. 
Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Informações:  
3320-3688 e economia-pg@pucrs.br. Promoção: Mestra-
do em Economia e Desenvolvimento.

6.ª edição da Feira do Livro Infantil HSL. Até 
18/11. A abertura contará com a presença do pa-
trono da 55.ª Feira do Livro de Porto Alegre, Carlos 
Urbim. Depois haverá narração de histórias e sessão 
de autógrafos com Celso Sisto. No segundo dia tem 
Narração Encenada, com os bolsistas do Projeto Lite-
ratura Infantil e Medicina Pediátrica da Faculdade de 
Letras. Horário: 14h30min. Doações de livros podem 
ser feitas na Gerência de Relacionamentos no 2.º 
andar do HSL. Informações: ramal 2507. Promoção: 
Hospital São Lucas, Projeto Literatura Infantil e Medi-
cina Pediátrica e Biblioteca Central Irmão José Otão.

Jornada A Poesia modernista: 70 anos de Viagem 
– Cecília meireles. Até 13/11. Horário: 9h. Local: audi-
tório do prédio 8. Inscrições e informações: 3320-3676 
e www.pucrs.br/fale. Promoção: Programa de Pós-Gra-
dua ção em Letras.

Confraternização em torno do Tema enADe-2008. 
Os alunos apresentarão sua experiência no ENADE de 
2008 e vão resolver questões da prova de Física. Horário: 
19h30min. Local: auditório do prédio 10. Informações: 
3320-3535. Promoção: Faculdade de Física.

Palestra o ser humano e a morte: esperanças e te-
mores. Ministrante: Reinholdo Aloysio Ullmann. Evento 
para as turmas de Humanismo e Cultura Religiosa do 
horário LM, às 19h30min. Local: auditório do prédio 5. 
Informações: 3320-3518 ramal 4215. Promoção: Depar-
tamento de Cultura Religiosa, da Faculdade de Teologia.

o Duplo na Literatura – 200 Anos de nicolai Gogol 
& edgar Allan Poe. Tema: O duplo por metamorfose 
em Robert Stevenson. Ministrante: Maria Tereza Amo-
deo. Horário: 17h30mim. 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.

Curso de extensão Processo de execução Teoria e 
Prática. Até 10/12. Horário: 19h, às quintas-feiras. Lo-
cal: prédio 11. Informações: 3320-3634 ramal 4867. 
Promoção: Departamento de Direito Privado e Processo 
Civil da Faculdade de Direito. *
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 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.

“Deus habita em todo homem bom.”
Sêneca

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