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Na tarde do dia 2/3 foi lançada a pedra 
fundamental para a construção do Instituto 
do Cérebro do Rio Grande do Sul (InsCer-

-RS), futuro centro de referência no tratamento 
e investigação de doenças neurológicas, de 
pesquisas multidisciplinares em neurociências e 
terapia celular. O evento contou com a presença 
da Administração Superior da Universidade e 

autoridades federais e estaduais. Localizado entre 
o Centro Clínico e o Parque Esportivo da PUCRS e 
dirigido pelo neurologista Jaderson Costa da Cos-
ta, realizará pesquisas experimentais, clínicas e 
pré-clínicas, para gerar e difundir conhecimento a 
toda a população. O diferencial será a assistência 
e a pesquisa direcionada ao paciente neurológico, 
com prioridade ao atendimento pelo Sistema Úni-

co de Saúde (SUS). Entre os casos preferenciais 
estarão doenças que requerem investigação es-
pecializada, atualmente sem recursos suficientes, 
como Parkinson, Alzheimer e esclerose lateral 
amiotrófica, além de acidente vascular cerebral, 
sequelas neurológicas e epilepsia. As obras do 
prédio estão previstas para iniciar no mês de 
julho.

Instituto do Cérebro é lançado

Cursos oportunizam 
certificação adicional
A Certificação Adicional é uma oportunidade para alunos 

de graduação da PUCRS e diplomados em curso superior 
realizarem disciplinas eletivas, em áreas de interesse diferen-
te da sua. Englobam as áreas da Administração, Pedagogia, 
Serviço Social, Filosofia, História, Geografia, Nutrição e 
Letras. Os alunos, a partir do 2.º nível, poderão frequentar as 
disciplinas como eletivas, desde que não integrem a matriz 
curricular do seu curso. A Certificação Adicional confere um 
certificado de Curso Superior de Complementação de Estudos 
e segue as normas das graduações no que se refere à matrí-
cula, frequência e avaliação. O período de complementação 
de matrícula vai de 3 a 9/3. Informações: Central de Aten-
dimento ao Aluno (térreo do prédio 15), 3320-3573 ou www.
pucrs.br/cra.

Licenciaturas contam  
com novo crédito educativo
A PUCRS lançou neste semestre o Programa de Crédito 

Educativo (Proed), destinado aos ingressantes dos cursos 
de licenciatura. O objetivo é incentivar a formação de profes-
sores qualificados e propiciar ao aluno a ampliação do prazo 
para o pagamento das mensalidades em até o dobro do tempo 
estabelecido para a conclusão. O processo de seleção para as 
130 vagas envolve a colocação do candidato no vestibular e 
sua condição econômico-financeira. O estudante paga 50% 
agora e 50% depois de formado. O Proed é administrado pela 
PUCRS e não sofrerá correção monetária e juros, apenas o 
índice de correção anual das mensalidades. Além do Proed, 
a Universidade dispõe do Credpuc e do Programa Bolsa 
Licenciatura, que proporciona um abatimento no valor das 
mensalidades dos cursos de Licenciatura, num percentual de 
30% para Educação Física e de 40% para os demais cursos 
de licenciatura. Informações pelo telefone 3320-3588.

A PUCRS recebeu, no dia 9/2, o prêmio 
Campeãs da Inovação no Sul do Brasil. 
De acordo com a pesquisa promovida em 

2009 pela Revista Amanhã e Consultoria Edusys, 
de São Paulo, a Universidade se mantém, há três 
anos, entre as dez instituições que mais inovam 
na Região. Recebeu o prêmio a coordenadora 
do Escritório de Transferência de Tecnologia da 
PUCRS (ETT), Elisabeth Ritter (foto). O resultado 
foi obtido a partir da aplicação de um questionário 
composto por 50 questões que incluem todos os 
aspectos valorizados por companhias realmente vocacionadas para a inovação.

A tenta aos serviços de alimentação 
do Campus, a PUCRS recebeu a So-
dexo, líder mundial no segmento e 

presente em 80 países. A rede inaugurou 
o Restaurante Universitário (RU), no se-
gundo pavimento do prédio 3, o Gourmand 
Sodexo (foto), no térreo do prédio 3, e o 
Restaurante Sodexo, no prédio 19 (local 
onde era a Cantina). O Restaurante Uni-
versitário oferece uma refeição simples e 
balanceada por R$ 4,80 e tem capacidade 
para atender mil usuários por dia. Ele pode ser utilizado por alunos, professores e 
técnicos administrativos, mediante a apresentação do crachá ou cartão de estudan-
te. O Gourmand Sodexo inclui bufê completo num ambiente agradável e moderno, 
também com capacidade para mil pessoas. O Restaurante Sodexo conta com grill e a 
la minuta, além do bufê tradicional. O funcionamento dos três restaurantes será das 
11h às 14h30min, de segunda a sexta-feira. A partir do dia 20/3 o RU e o Gourmand 
funcionarão também aos sábados.

PUCRS está entre as 
campeãs de inovação

Campus recebe novos restaurantes

Foto: Luis Ventura/Revista Amanhã



  A N O T E

Boletim divulga 
exemplos
A partir desta edição o boletim PUCRS Notícias 

apresenta uma nova coluna: Práticas Susten-
táveis. A cada semana serão mostrados exem-

plos de ações da comunidade acadêmica visando à 
preservação do meio ambiente e ao uso sustentável 
dos recursos disponíveis nos setores da Universidade. 
Os textos contarão com a colaboração dos agentes 
das mudanças. Poderão ser sugeridos pelo e-mail 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446. A primeira 
iniciativa relatada surgiu na Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação (PRPPG). Cada integrante do setor 
recebeu uma caneca com a logomarca da PRPPG e foi 
estimulado a reduzir o uso de copos descartáveis. A 
equipe que participa do Café com Ideias contabilizou 
o gasto de 20 mil unidades por ano (levando-se em 
conta 250 dias úteis). Informações no mural estimu-
lam o consumo consciente de detergentes de louça.
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Trote Solidário
Para recepcionar os calouros de uma 

maneira que agregue valor a uma 
comemoração tão significativa, a 

PUCRS incentiva a realização do Trote So-
lidário. Os alunos dos segundos semestres 
interessados em realizar essa modalidade 
de trote devem procurar a direção da sua 
Unidade para apresentar as propostas 
de atividades, que serão encaminhadas 
à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
(Prac). Vale lembrar que um professor será 
indicado para fazer o acompanhamento 
e os calouros não serão obrigados a par-
ticipar. Dentre as ações sugeridas estão 

doações de roupas, alimentos, livros, 
material escolar e de higiene; ações em 
creches, asilos e hospitais além de parce-
ria com o Instituto do meio Ambiente para 
promover a limpeza de parques, praças, 
do Arroio Dilúvio, etc. Informações com a 
Selma Fernandes da Prac: 3353-4712 ou 
selma@pucrs.br. Os projetos podem ser 
inscritos no Prêmio Trote Cidadania 2010, 
promovido pela Fundação Educar Dpas-
choal. As inscrições podem ser feitas no 
site www.trotedacidadania.org.br, onde 
também é possível encontrar orientações 
e sugestões.

Stand Calouros no  
Centro de Eventos
Nos dias 10 e 11/3 a PUCRS realiza 

o Stand Calouros 2010/1, no Centro 
de Eventos (prédio 41). O objetivo 

é recepcionar os novos alunos de maneira 
descontraída e acolhedora com diferentes 
atividades, como visitas a espaços temá-
ticos, atividades lúdicas, apresentações 
artísticas, apresentação da Administração 

Superior e da Universidade, entre outras. A 
novidade deste semestre será a realização 
de talk show envolvendo alunos e diplo-
mados da PUCRS para esclarecer dúvidas 
sobre o cenário profissional. Os estudantes 
serão encaminhados pelos professores em 
horários previamente definidos para cada 
turma.

P R á T I C A S 
S U S T E N T á V E I S

Batismo, Primeira 
Eucaristia e Crisma
O Centro de Pastoral e Solidariedade recebe inscrições 

para o Projeto Creio em Ti – compreender para 
crer, que oferece aos alunos, professores e técnicos 

administrativos a possibilidade de se prepararem para os 
sacramentos de iniciação cristã: Batismo, Primeira Eucaris-
tia e Crisma. Os encontros iniciarão em abril. Informações e 
inscrições: 3353-4027 ou na sala 101 do prédio 17 (Colégio 
marista Champagnat).

Estacionamentos
Devido a obras realizadas pela Prefeitura municipal 

na Rua Cristiano Fischer, entre as Avenidas Protásio 
Alves e Ipiranga, há restrição de fluxo no local. Sendo 

assim, a Universidade recomenda aos alunos da noite que 
utilizem, além dos demais estacionamentos, o do Hospital 
São Lucas. Informamos que nesse período o embarque dos 
transportes escolares credenciados será realizado atrás da 
Biblioteca Central. A PUCRS prevê, para o segundo semestre, 
a inauguração de um prédio garagem em frente ao Portal 
Tecnopuc, com acesso pela Rua Cristiano Fischer. O edifício 
terá quatro pavimentos e representará o aumento de 750 
vagas. Nas primeiras semanas de aula o movimento noturno 
dos estacionamentos do Campus poderá ser acompanhado 
pelo Twitter: www.twitter.com/pucrs.

Cartão Diplomados
No  d i a 

9/3 será 
l a n ç a -

d o  o  C a r t ã o 
D i p l o m a d o s  
PUCRS. O car-
tão identificará 
o diplomado da 
Graduação ou 
Pós-Gradua-
ção (mestrado 
e doutorado) 
d e n t r o  d a 
Universidade 
para utiliza-
ção de serviços e descontos, 
como: acesso à Biblioteca Central, cursos 
de extensão e pós-graduação (quando pre-
visto), Parque Esportivo, Livraria da Edipu-
crs, mCT e em alguns serviços de terceiros 
no Campus. Para os alunos graduados 
a partir de 2009/2 o Cartão Diplomados 
estará disponível para retirada 60 dias após 

a data de formatura. Os alunos diplomados 
antes dessa data poderão solicitar pessoal-
mente ou pelo e-mail diplomadospucrs@
pucrs.br. A solenidade ocorre às 17h30min 
no térreo do prédio 15. Informações: www.
pucrs.br/diplomados, 3353-4701 ou na 
sala 131 do prédio 15.



missão de trabalho liderada pelo Reitor 
JoaQUIm CLoTET, em janeiro, visitou universi-
dades e agências de fomento da Inglaterra e da 
Alemanha. Participaram da missão o Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação, JorGE aUDY, o 
diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas, DraIToN DE SoUZa, e os professores 
da Faculdade de medicina DaVID SaIToVICH e 
THaIS rUSSomaNo. O objetivo da missão foi 
abrir novas oportunidades de bolsas de estudos 
para alunos e professores da PUCRS, bem como 
captação de recursos para projetos de pesquisa 
em áreas estratégicas.

Atividades Complementares 
enriquecem formação
As Atividades Complementares, 

exigidas pelas Diretrizes Curricu-
lares do ministério da Educação, 

visam a oportunizar aos estudantes de 
graduação o enriquecimento de sua 
formação acadêmico-profissional com 
experiências fora do estritamente volta-
do à sala de aula, realizando diferentes 
atividades, escolhidas de acordo com 
seu interesse, dentre um rol previsto no 
Projeto Pedagógico de seu curso. Nos 
cursos de bacharelado, a carga total 
mínima é de 105 horas e a máxima, 
120 horas. Os cursos de licenciatura 
exigem o mínimo de 200 horas. 

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

  S U P E R D I C A S

A Oficina de Criação Literária, da Faculdade de 
Letras, ministrada pelo professor LUIZ aNToNIo DE 
aSSIS BraSIL, está recebendo cinco alunos de fora 
do Estado. Oriundos de São Paulo, mato Grosso e mi-
nas Gerais, quatro deles virão morar em Porto Alegre 
especialmente para frequentar a Oficina da PUCRS.

O diretor do Parque Científico e Tecnológico 
(Tecnopuc), roBErTo moSCHETTa, foi eleito 
presidente regional da Rede Gaúcha de Incuba-
doras e Parques Tecnológicos (Reginp), ligada à 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores, para mandato de 
dois anos. moschetta lembra que a Universidade 
foi sócia-fundadora da Reginp, que engloba 15 enti-
dades representando 21 incubadoras, três parques 
tecnológicos em operação, um em implantação e 
dez em projeto.

O professor FLaVIo HEINZ, do Programa de 
Pós-Graduação em História, atuou como convidado 
da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, 
em Paris (França), no mês de janeiro. ministrou 
palestras em quatro diferentes seminários de dou-
torado daquela instituição, sobre história das elites 
e as relações entre política, administração pública 
e culturas técnicas no Brasil do início do século 20, 
tema de sua pesquisa atual.

ExEmpLoS DE açõES  
QUE poDEm SEr INCLUíDaS
 Ações de cunho social desenvolvidas na comunidade;
 Realização de cursos de extensão universitária;
 Participação em eventos científicos;
 Participação em projetos de pesquisa, com produção escrita;
 Apresentação de trabalhos em eventos científicos;
 Realização de monitoria;
 Realização de estágios não obrigatórios;
 Outras modalidades, sempre de acordo com as Normas das Ativida-
des Complementares, estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso.

 Cada Faculdade define no projeto Pedagógico de Curso as modalida-
des válidas de cursos feitos fora da Universidade, com as respecti-
vas cargas horárias, de acordo com as suas peculiaridades.

Em fevereiro faleceu o professor LEoNEL 
LErNEr, da Faculdade de medicina e médico nefro-
logista do Hospital São Lucas. Professor há 42 anos, 
muito admirado pelos acadêmicos, foi homenagea-
do ou paraninfo 23 vezes em 35 anos de formaturas 
do curso. Em 2009, Lerner editou a 30.ª edição da 
Acta Médica, revista anual com artigos escritos por 
alunos da graduação associados a professores.

De acordo com o ranking do Webometrics, 
considerado um dos mais confiáveis na avaliação 
de universidades do mundo, a PUCRS está em 15.º 
lugar no País e em segundo lugar no Rio Grande do 
Sul, atrás apenas da UFRGS. A Universidade ocupa 
a 692.ª posição mundial, tendo avançado 169 po-
sições em relação ao ano passado, e está em 29.º 
lugar na América Latina. O ranking completo pode 
ser visto no site www.webometrics.info. O Webo-
metrics usa como base dados de mais de 16 mil 
instituições (pesquisas, publicações internacionais 
qualificadas dos docentes e pesquisadores) e avalia 
8 mil universidades no mundo.
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Foto: Divulgação

Foto: Arquivo PUCRS

VoLUNTarIaDo
Trabalhos voluntários podem 

ser computados como Atividades 
Complementares, se estiverem 
previstos nas normas estabe-
lecidas no Projeto Pedagógico. 
Existe um limite máximo de horas 
a serem validadas para cada 
modalidade.

Informações nas secretarias  
das Faculdades.

Foto: Arquivo PUCRS
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2.ª edição do curso de moodle para professores. Capacitação na utilização 
da ferramenta para a modelagem e gestão de cursos a distância e presenciais. 
Inscrições: www.ead.pucrs.br até 14/3. Informações: 3320-3651. Promoção: 
PUCRS Virtual.

Curso aplicativos na Nuvem com a plataforma microsoft Windows azure. 
Computação nas nuvens e computação utilitária. De 15 a 18/3, das 18h30min 
às 22h. Promoção: Centro de Inovação microsoft-PUCRS. *
palestra Como investir em ações seguindo os passos de Warren Buffet. 
16/3. ministrante: Ândria Bellagamba (XP Investimentos). Horário: das 18h às 
19h. Local: Labmec, prédio 50, sala 705. Inscrições: www.labmec.com.br. Infor-
mações: 3384-4449. Evento gratuito. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.

Encontros de Física do Cotidiano para a Terceira Idade. Encontros semanais 
às quintas-feiras, das 10h às 11h30min, de 17/3 a 24/6. Inscrições: prédio 
10, sala 227, ou pelo telefone (51) 3320-3535. Evento gratuito. Promoção: 
Faculdade de Física.

Inscrições para o Credpuc. Crédito educativo destinado a alunos de graduação 
de todos os níveis. De 22/3 a 15/4. Informações: Central de Atendimento ao 
Aluno, prédio 15, pelo telefone 3320-3500 ramais 4627 ou 8340. Inscrições no 
site www.pucrs.br/benefícios.

Curso de autoCaD Básico. De 24/3 a 5/5. Promoção: Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo. * 

programa Voluntariado – pUCrS. Até 26/3 a comunidade acadêmica pode 
inscrever-se para atuar como voluntária. Inscrições: Centro de Pastoral e Solida-
riedade, prédio 17, sala 101. Informações 3320-3576, ramal 4959. Promoção: 
Núcleo de Voluntariado PUCRS/Avesol.

Curso de Especialização em Toxicologia aplicada. De maio de 2010 a abril 
de 2011. Inscrições até 31/3 pelo site www.pucrs.br/toxico. Informações: 
3320-3677. Promoção: Instituto de Toxicologia.

annual Seminar International Society for Teacher Education. De 11 a 17/4. 
Local: Teatro e auditório 202 do prédio 40, além de atividades externas. Promo-
ção: Faculdade de Educação. *
CHIS 2010. Congresso Internacional Sustentabilidade e Habitação de Inte-
resse Social. De 4 a 7/5. Inscrições até 27/4 pelo site www.pucrs.br/eventos/
chis2010. Informações pelo e-mail chis.2010@pucrs.br ou por meio do telefone 
3320-3564. Promoção: Núcleo de Pesquisa em Habitação de Interesse Social e 
Sustentabilidade e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

mostra Fotográfica aves dos Campos de Cima da Serra. Local: 3.º pavimento 
do museu de Ciências e Tecnologia. Horários: de terça-feira a domingo, das 9h 
às 17h. Informações pelo telefone 3320-3597 ou no e-mail mct@pucrs.br. 
Promoção: mCT.

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

recepção aos Calouros da Faenfi. Local: Auditório do prédio 9. Horário: das 14h às 16h. 
Informações: 3320-3646. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.

Cursos de especialização em Comunicação. Último dia de inscrições. Temas: Jornalismo 
Digital; Planejamento em Comunicação e em Gestão de Crises de Imagem; Desenvolvimento 
de Jogos Digitais; Branding de Conexão; Cinema Expandido. Inscrições e informações pelo 
telefone 3320-3658, no site www.pucrs.br/famecos ou na Secretaria do Programa de Pós-
-Graduação em Comunicação Social, sala 319 do prédio 7.

SExTa-FEIraDIa 5

requerimento de formatura. Até 25/03. Local: Central de Atendimento ao Aluno – prédio 15. 
Horário: de segunda a sexta-feira das 8h às 21h15min. Informações: 3320-3573.

SEGUNDa-FEIraDIa 8

palestra Entendendo a Análise Gráfica. ministrante: Heitor Assman (XP Investimentos). 
Horário: das 18h às 19h. Local: Laboratório de mercado de Capitais (Labmec), prédio 50, sala 
705. Inscrições: www.labmec.com.br. Informações: 3384-4449. Evento gratuito. Válido como 
atividade complementar. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.

Início dos Cursos Integrados de artes. Até 22 de junho. Descobrindo a Arte e a História 
da Inglaterra. Horário: das 14h às 16h30min. Descobrindo a Arte e a História do Barroco ao 
Neoclassicismo. Horário: das 19h às 21h30min. Promoção: Proex. *
projeto Som e Sentido. Audição de poemas na voz de Ariano Suassuna, com comentários 
do professor Ricardo Barberena. Local: Arena do Celin, prédio 8. Horário: das 18h45min às 
19h15min. Não necessita de inscrição. Válido como atividade complementar. Evento gratuito. 
Informações: 3320-3528. Promoção: Fale e PPG-Letras.

Exposição A (R)Evolução de Darwin no praia de Belas. A mostra traz grande parte do acer-
vo reunido pelo museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS na exposição comemorativa aos 
200 anos do nascimento de Charles Darwin e aos 150 anos da publicação de A Origem das 
Espécies. Até 21 de março. Local: Praia de Belas Shopping – Praça da magia – 1.º piso. Ho-
rário: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 11h às 22h. Entrada franca.

TErça-FEIraDIa 9

 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.

“No que se refere ao saber, se você tivesse aprendido de cor apenas 
um só pensamento a cada dia ou mesmo se tivesse lido um único livro 
a cada mês, a esta altura teria feito grandes progressos. Todavia, se 

até agora você não fez nada disso, pode começar hoje mesmo.”

Francis Xavier Nguyen Van Thuan
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

Complementação do requerimento de matrícula e recursos relativos à matrícula. 
Até 9/03. Locais, horários e informações nas secretarias das respectivas unidades.

QUarTa-FEIraDIa 3

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


