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Incentivo à doação de medula óssea

No dia 18/6, entre os prédios 11 e 30, será realizada a 
primeira ação especial da Campanha Doe Esperança, 

lançada este mês na PUCRS. No local, das 9h às 12h e das 
13h30min às 16h, o ônibus do Hemocentro fará coleta de 
amostra de sangue para o cadastro de doadores de medula 
óssea, tecido encontrado no interior dos ossos responsável 
por produzir células sanguíneas. Para se tornar um doador 
a pessoa precisa ter entre 18 e 55 anos e estar com boa 
saúde (não ter doença infecciosa ou incapacitante). A 
promoção é da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, 
Gerência de Recursos Humanos e Hospital São Lucas.

Declaração de Bioética  
e Direitos humanos da unesco

n o dia 22/6 será apresentado o livro Sobre la Dignidad 
y los Princípios: análisis de la Declaración de Bioética 

y Derechos Humanos de la Unesco, em sessão presidida 
pelo Reitor, Ir. Joaquim Clotet. A obra é organizada pela 
Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Barcelona 
e conta com a participação de professores da PUCRS. Após 
a apresentação haverá comentários sobre artigos publica-
dos no livro. O professor Gonzalo Yáñez, da Universidade 
do Chile, falará sobre La dignidad y el derecho a la vida 
(vivir con dignidad); a professora Ainda Kemelmajer, da 
Universidade Nacional de Cuyo (Argentina), comentará 
sobre o artigo La autonomía de la voluntad y las personas 
carentes de competencia, enquanto a professora Florencia 
Luna, da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais 
(Argentina), comentará sobre La Declaración de la Unesco 
y la vulnerabilidad: la importancia de la metáfora de las 
capas. Para encerrar, antes de um debate sobre o livro, 
o professor Salvador Bergel, da Universidade de Buenos 
Aires (Argentina) falará sobre o artigo Aprovechamiento 
compartido de los benefícios de la investigación. O evento, 
promovido pelo Instituto de Bioética, ocorre às 17h, no 
auditório do prédio 9. A entrada é franca. Informações: 
3320-3679 ou insitutobioetica@pucrs.br.

Direito inaugura Centro de Pesquisas

Será inaugurado, no dia 16/6, às 11h30min, o Centro de 
Pesquisas da Faculdade de Direito (CPFAD), destinado 

aos alunos de iniciação científica da Faculdade, dos cursos 
de especialização, mestrado e doutorado dos Programas 
de Pós-Graduação em Direito e Ciências Criminais. O 
Centro, coordenado pela professora Ruth Chittó Gauer, está 
localizado na sala 1063 do prédio 11 (10.º andar). Dentre 
os objetivos, além de promover a integração entre pesqui-
sa, ensino e extensão, está divulgar e fomentar a cultura 
jurídica através da promoção de estudos e eventos abertos 
ao público em geral; dar impulso à pesquisa jurídica e à pu-
blicação de trabalhos científicos e fortalecer a capacidade 
de investigação em ciências jurídicas e sociais no Brasil, 
propiciando a difusão e aplicação de seus resultados.

A aluna do 9.º semestre de 
Direito Samara Schuch foi 
a vencedora, no dia 8/6, 

da sétima edição do programa de 
televisão Aprendiz Universitário, 
da Record. Como prêmio, além 
de R$ 1 milhão, Samara ganhou 
uma vaga de emprego em uma 
das empresas do Grupo Doria 
Associados, com salário de R$ 
10 mil, um carro zero km, uma 
viagem com acompanhante para 
Nova York e um pacote especial de viagem à África do Sul para assistir à Copa do Mundo. 
Inicialmente Samara passou por uma seleção com mais de 125 mil universitários de 
todo o País e foi considerada a mais qualificada entre os 16 selecionados para participar 
do programa. No dia 11/6 Samara esteve na Universidade e foi cumprimentada pelo 
Reitor, Joaquim Clotet. Na ocasião, agradeceu a contribuição da PUCRS na sua formação. 
Samara também concedeu uma entrevista para a revista PUCRS Informação, que será 
veiculada na edição de julho/agosto. É a segunda vez que alguém da Faculdade de Direito 
da PUCRS vence o programa. Em 2006, na terceira edição do Aprendiz, Anselmo Martini, 
graduado em 1992 na Faculdade, foi o ganhador. As inscrições para a próxima edição 
do programa estão abertas e podem ser feitas pelo site http://entretenimento.r7.com/
aprendiz-universitario.

Aluna da PUCRS vence o Aprendiz 
Universitário

Universidade realiza 
Vestibular de Inverno
Nos dias 19 e 20/6 a PUCRS realiza seu Vestibular de Inverno 2010. São ofereci-

das 33 opções de cursos e 2.300 vagas, disputadas por 2.817 candidatos. Os 
cursos mais procurados são Ciências Biológicas (7,17 por vaga), Engenharia 

Civil (3,27) e Arquitetura e Urbanismo (3,17). As provas serão das 9h às 13h. Além 
da redação, os candidatos deverão responder a dez questões objetivas de cada disci-
plina. Pais e acompanhantes dos vestibulandos podem participar do Projeto Acalanto. 
Confira no quadro:

Centro de Convivência (saguão do prédio 9, das 8h às 13h):
 Estandes de Informações sobre Créditos e Benefícios e do 
Setor Financeiro

 Jogos Matemáticos
 Oficina de Dobraduras 
 Sala de Internet
 Matinê do Vestibular (Acorda Raimundo, no sábado, e Nós 
que aqui estamos por vós esperamos, no domingo)

ATIVIDADES Do PRojETo ACALAnTo

Igreja universitária 
Cristo Mestre – missa às 
9h30min 

núcleo Vida urgente – 
prédio 8

Farmácia universitária – 
prédio 12
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Campanha do Agasalho
A Campanha do Agasalho 2010, realizada pelo Centro de Pastoral e Solidariedade, 

recebe doações até o dia 21/6. São aceitas roupas de inverno, calçados e cobertores, 
que podem ser entregues nos pontos de coleta nas secretarias das unidades ou no 

Centro de Pastoral e Solidariedade (sala 101 do prédio 17). As arrecadações serão entregues 
à comunidade da Vila Fátima e a instituições sociais atendidas pelo Programa Voluntariado 
PUCRS/Avesol. Informações: 3353-4027 ou www.pucrs.br/pastoral.

Palestra com 
representantes da Dell
No próximo encontro da Capacitação para o Mundo do trabalho-Fijo, que ocorre no 

dia 17/6, os estudantes poderão conversar com o diretor da Dell na América Latina, 
Paulo Amorim, e o gerente de recrutamento e seleção da empresa, Alexandre tran. 

Na oportunidade eles orientarão os participantes sobre como desenvolver uma carreira 
vitoriosa. O evento será realizado no auditório do prédio 9, com início às 18h. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail estagios@fijo.org. Informações pelo e-mail 
citado ou telefone 3205-3133. Promoção: Central de Estágios Fijo.

Festa Junina das crianças do HSL
O setor de recreação da Pediatria do Hospital São Lucas (HSL) recebe, até o dia 22/6, 

doações de brindes para serem distribuídos durante uma Festa Junina realizada para 
as crianças internadas, que ocorrerá no dia 24/6. São aceitos brinquedos, material 

escolar, biscoitos e rapaduras. Cerca de 40 crianças, com idades de zero a 13 anos, são 
atendidas na instituição e receberão os presentes. Haverá atrações no saguão do 5.º andar, 
como quermesse, dança das cadeiras, jogo das argolas, pescaria e bola na lata. A abertura 
será às 14h30min. Informações pelo telefone 3320-3000, ramal 2507, com a pedagoga 
Juliana, ou 3320-3445.

Propriedade Intelectual

Participe da Avaliação 
de Disciplinas

O segundo encontro do Espaço Raiar de Conhecimento 
ocorre no dia 23/6, e terá como tema Qualificação 
Tecnológica: Propriedade Intelectual. Na ocasião, a 

coordenadora do Escritório de transferência de tecnologia da 
PUCRS, professora Marli Elizabeth Ritter dos Santos, fará a 
apresentação do conteúdo detalhando aspectos de direitos 
sobre criações em todos os campos da atividade humana. 
O objetivo é capacitar empresários incubados na Raiar, 
comunidade acadêmica e público interessado no tema. O 
evento ocorre das 14h às 16h, na sala 105 do prédio 93A do 
tecnopuc. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo 
e-mail raiar@pucrs.br, informando nome e telefone para 
contato. todos os participantes terão direito a certificado. 
Informações: 3320-3673.

A lunos e professores são convidados a participar da 
Avaliação de Disciplinas de Graduação. Alunos podem 
acessar o instrumento no site da PUCRS (www.pucrs.

br), em Central de Alunos – Informações Acadêmico-Finan-
ceiras; os professores no site www.pucrs.br/autoavaliacao 
e os alunos de Uruguaiana no site www.pucrs.campus2.br. 
A iniciativa, realizada a cada semestre pela Pró-Reitoria de 
Graduação, é uma das modalidades de Autoavaliação Insti-
tucional. O prazo final para participar é o dia 2/7.

Gráfica usa tinta à 
base de óleos vegetais

A Gráfica Epecê pratica uma nova ação dentro do 
projeto Produção Mais Limpa. As impressões, 
inclusive do PUCRS Notícias, estão sendo 

feitas numa tinta que não agride o meio ambiente e 
contribui para a sustentabilidade industrial. Baseada 
numa combinação de resinas e óleos vegetais, resulta 
numa estabilidade litográfica robusta, alta transfe-
rência e excelente desempenho. A tinta apresenta 
baixíssima voagem (se espalha menos) mesmo em 
máquinas modernas de alta velocidade. Uma pesqui-
sa com a marca mostrou que ela contém de 78% a 
82% de materiais renováveis determinados pelo mé-
todo chamado C14, usado em Arqueologia moderna. 
O fabricante também busca reduzir progressivamente 
os impactos ecológicos e a intensidade de recursos 
durante o ciclo de vida dos produtos.

Sugestões de temas pelo e-mail pucrsnoticias@
pucrs.br ou ramal 4446.

Dyonélio Machado
No dia 16/6, às 17h, no saguão da Biblioteca Central Ir-

mão José Otão, será inaugurada a exposição do Acervo 
Literário Dyonélio Machado, Dyonélio Machado – 

Quatro aspectos de um intelectual contemporâneo. O evento 
assinala os 25 anos da morte desse escritor, considerado um 
dos mais importantes intelectuais brasileiros, que além de jor-
nalista foi psiquiatra, deputado eleito e preso político. Dyoné-
lio é conhecido principalmente pelo premiado romance Os Ra-
tos (1935). 
A promoção 
é do Delfos 
–  Espaço 
d e  D o c u -
mentação 
e Memória 
C u l t u r a l , 
onde está 
o acervo do 
escritor.

Fotos: Acervo Delfos



De olho no mercado de trabalho
A realidade do trabalho aponta para o in-

cremento da rotatividade das ocupações, 
pelo redimensionamento das relações 

de trabalho e pelo aumento das exigências de 
profissionalização e qualificação. Diante dessa 
perspectiva, o estudante, ao ingressar numa 
Faculdade, deve buscar conhecer as especifi-
cidades da sua futura profissão a fim de cons-
tituir, ao longo da graduação, uma identidade 
profissional.

VIVênCIA RICA nA FACuLDADE
Sugere-se a realização de estágios, cursos, 

grupos de estudos e de iniciação científica, den-
tre outros, para que os conhecimentos adquiri-
dos e as vivências possibilitem uma inserção 
mais rápida no mercado de trabalho. Dessa 
forma, o estudante poderá definir com mais 
segurança seu foco de atuação profissional. 

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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PLAnEjAMEnTo DE CARREIRA
Pensar em um planejamento de carreira é im-

portante para o estudante e poderá fazer diferença 
no momento de inserção profissional. O futuro pode 
ser determinado por suas escolhas e planejamento. 
A gestão de carreira se torna um fator importante 
na condução da trajetória profissional e estimula a 
pessoa a fazer uma análise de suas competências 
e, principalmente, a entender a si própria, tornando 
mais fácil a condução de suas metas pessoais e 
profissionais, ou seja, do seu projeto de vida.

PERFIL ATuAL E DESEjADo
Ao discutir as características de trabalho de 

uma determinada profissão, é importante que 
se considere o profissional atual existente no 
mercado, o profissional desejado pelo mercado no 
momento e as perspectivas prováveis, conside-
rando as competências sociais e profissionais. É 

Foto: Boris Peterka/stock.XCHNG

necessário um conjunto de competências 
e habilidades para se manter no mercado. 
Atualmente, a pessoa precisa se adaptar 
às novas demandas e exigências do mer-
cado e para que isso aconteça é necessário 
um processo de autoconhecimento e apri-
moramento contínuo.

PRogRAME-SE

A Capacitação Discente do dia 30/8, às 
18h, tratará do tema A inserção do uni-
versitário no mundo do trabalho, com a 
professora Vanessa Manfredini. Será no 
auditório do prédio 11.
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No dia 11/6, 
o  Rei tor  joA-
QuIM CLoTET 
entregou (foto) 
as nomeações 
dos integrantes 
das Comissões 
Própria de Ava-
liação (CPA) e 
técnica de Ava-
liação (CtA). “Se 
queremos qualidade, temos que passar pela avaliação”, 
disse. A CPA, coordenada pela professora MARIon CREuTZ-
BERg, é prevista pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior. tem a função de referendar o plano geral 
de autoavaliação institucional e o seu relatório elaborados pela 
CtA e submetê-los à aprovação dos órgãos superiores da Uni-
versidade. Conta com representantes da Pró-Reitoria de Gra-
duação, Assessoria de Planejamento e Marketing (Asplam), 
Faculdade de Educação, Associações dos Funcionários e dos 
Professores, Diretório Central dos Estudantes e sociedade civil. 
Criada por iniciativa da PUCRS, a CtA elabora os instrumentos 
de autoavaliação da PUCRS e orienta o desenvolvimento do 
processo, bem como acompanha o andamento da avaliação 
externa. Dois membros da CPA fazem parte da CtA, além das 
Pró-Reitorias, Asplam e Assessoria de Comunicação Social.

Estudantes, professores e profissionais in-
teressados em debater a inovação nas organiza-
ções estiveram reunidos na PUCRS participando 
da segunda edição do Seminário tINC – trans-
formando Inovações em Negócios Competitivos, 
realizada pela Incubadora Raiar e Softsul, com o 
apoio do CNPq. A palestra de abertura do evento, 
Empreendedorismo e Inovação nas Organiza-
ções, foi ministrada por Dagoberto Hajjar, diretor 
da Advanced, especializada em consultoria e 
treinamentos de gestão, marketing e vendas 
para empresas de tI. também foram apresen-
tados cases de sucesso de empresas incubadas 
na Raiar, como Sthima, Develop It – a primeira 
spin-off do Centro de Inovação da Universidade 
–, GoMarket e Pandorga tecnologia.

A Ordem dos Advogados do Brasil/RS 
empossou no dia 10/6 a nova composição de 
seu tribunal de Ética e Disciplina para o triênio 
2010/2012. Cinco integrantes da Procuradoria 
Jurídica da PUCRS foram nomeados: ISoLDE 
FAVARETTo, FABIAno CLEMEnTEL, RoDRIgo 
BonFLIgLIo SAnToS SouZA, RoQuE BREgAL-
DA e LAuRA MACEDo SITTonI.

No dia 9/6 a PUCRS foi sede da 5.ª 
Pré-Conferência do Conselho Municipal 
de Ciência e tecnologia (Comcet). O even-
to, preparatório para a 7.ª Conferência 
Municipal de Ciência e tecnologia de 
Porto Alegre, que será realizado no dia 
30/6, buscou identificar estratégias de 
colaboração e transferência de tecnologia 
entre a academia e as organizações pú-
blicas e privadas para o desenvolvimento 
da pesquisa e da inovação. O diretor da 
Agência de Gestão tecnológica da Uni-
versidade e vice-presidente do Comcet, 
RICARDo BASToS, enfatizou como foco 
da atividade a criação de diretrizes que 
servirão para futuras ações das enti-
dades. Informações sobre o Comcet no 
www.portoalegre.rs.gov.br/comcet.
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Palestra gerência de Projetos. Dia 23/6. Local: audi-
tório do 5.º andar do prédio 32. Horário: das 18h30min 
às 22h. Válida como atividade complementar. Inscri-
ções até 22/6 pelo site http://admin.rs.sucesu.org.br/
inscricao/pmirs. Promoção: Facin.

Fórum Internacional de Software Livre. De 21 a 
24/7. Inscrições e informações: http://softwarelivre.
org/fisl11. Local: Centro de Eventos da PUCRS. Pro-
moção: Projeto Software Livre Brasil e pela Associação 
Software Livre.Org.

Missão Porto Alegre – Vila Fátima 2010. De 23 a 
29/7. Inscrições prorrogadas até 5/7 no site www.
pucrs.br/pastoral. Informações: 3320-3576. Válida 
como atividade complementar. Promoção: Centro de 
Pastoral e Solidariedade.

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

Sobremesa Musical. Cordas da Orquestra Filarmô-
nica da PUCRS. Local: saguão do prédio 9. Horário: 
13h. Evento gratuito. Informações: 3320-3582 ou  
cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto de 
Cultura Musical.

Comemoração dos 68 anos do Curso de Física. 
Almoço por adesão. Horário: 11h30min. Local: Restau-
rante Panorama, prédio 41. Confirmar presença pelo 
telefone 3320-3535 ou pelo e-mail fisica@pucrs.br. 
Promoção: Faculdade de Física.

Ciclo de Cinema Científico “Luzes, Câmera e... 
Ciência”. Exibição dos filmes Río Tinto – Marte 
en la Tierra e Las Últimas Hoces. Local: anfiteatro 
do Museu de Ciências e tecnologia, prédio 40. Ho-
rário: 18h. Inscrições gratuitas: informapalegre@ 
cervantes.es. Informações: 3320-3521, www.pucrs.
br/mct ou http://portoalegre.cervantes.es. Promoção: 
MCt e Instituto Cervantes.

Analisando a gestão de TI. tema: Ferramenta para 
Gestão de Serviços de TI baseada no ITIL. Ministrante: 
Alexandre Samberg Filho (diretor comercial da Netwall 
tecnologia da Informação). Local: auditório do 9.º an-
dar, prédio 50. Horário: das 18h30min às 19h30min. 
Válida como atividade complementar. Informações: 
3320-3547. Entrada franca. Promoção: Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia.

Relendo a Literatura. Dia 16/6. tema: O Filho Eterno, 
de Cristóvão tezza. Ministrante: Profª Jesiane Marion 
Fernandes. Local: Arena do Celin, prédio 8. Horário: 
das 17h30min às 19h. Inscrições gratuitas no local. 
Promoção: Faculdade de Letras.

Diálogo com os autores. tema: Ambiente Moodle: 
potencialidades e experiências. Ministrantes: Lucia 
Maria Martins Giraffa, Márcia de Borba Campos, Elaine 
turk Faria. Local: Arena do Logos, prédio 15. Horário: 
das 17h30min às 19h. Inscrições gratuitas: ceda@
pucrs.br. Promoção: Pró-Reitoria de Graduação.

Cine Comentado. Exibição do filme Dois é bom, 
três é demais. Aberto ao público a partir dos 
50 anos. Local: auditório do prédio 50. Horário: 
14h15min. Informações: 3353-4114. Promo-
ção: Núcleo de Pesquisa em Demandas e Po-
líticas Sociais da Faculdade de Serviço Social.

QuARTA-FEIRA

SEgunDA-FEIRA

TERçA-FEIRA

DIA 16
Diálogo com os autores. tema: Inclusão de 
alunos com deficiências. Ministrantes: Alvina 
themis Silveira Lara, Márcia de Borba Campos, 
Marlene Rozek, Rosane da Conceição Vargas. 
Local: Arena do Logos, prédio 15. Horário: das 
17h30min às 19h. Inscrições gratuitas: 
ceda@pucrs.br. Promoção: Prograd.

Programa Conversando com Diplomados 
da Faculdade de Farmácia. tema: O papel 
do farmacêutico em distribuidoras de medica-
mentos. Ministrante: Magali Victoria Bianchin 
Sanzovo. Local: sala 604, bloco A, prédio 12. 
Horário: das 19h30min às 21h30min. Entra-
da franca. Informações: farmacia@pucrs.br. 
Promoção: Faculdade de Farmácia em parceria 
com Diplomados PUCRS.

QuInTA-FEIRADIA 17

Tecnologia às seis e meia. tema: O que é inclusão digi-
tal. Ministrantes: Alexandre Mesquita e Ilton Freitas (Rede 
Social Marista). Local: sala 517 do prédio 32. Horário: das 
18h30min às 19h30min. Inscrições gratuitas no site www.
inf.pucrs.br/~petinf/tecnologiaseisemeia. Informações: 
3320-3558. Válida como atividade complementar para 
alunos da Faculdade de Informática. Promoção: Facin. 

16.ª jornada de Estudos do oriente Antigo. Até 19/6. 
Informações: www.pucrs.br/eventos/orienteantigo. Pro-
moção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. *

SExTA-FEIRADIA 18
DIA 21

DIA 22

 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.

“Se no interior de sua alma você permanece ‘criança’ e deseja viver de fé, 
imite Maria. nela não há nada que não pertença a Deus. Maria é ‘imaculada’ 
e cheia do Espírito do Senhor, de tal modo que não podemos falar a respeito 

dela sem pensar em jesus.”    Francis Xavier Nguyen Van Thuan

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proexsecretaria@pucrs.br.

SáBADoDIA 19
oficina Brincando com o tempo histórico. Ministrantes: 
professoras Maria José Barreras e Márcia Andréa Schmidt 
da Silva. Local: sala 217 do prédio 15. Horário: das 9h às 
12h. Inscrições e informações pelo telefone 3353-4768. 
Evento gratuito. Promoção: Faculdade de Educação.

Bric: Literatura e Cinema – China. Debate 
sobre os livros Balzac e a Costureirinha e A 
Construção de Madame Mao e sobre o filme 
Amor à Flor da Pele. Coordenação: Prof. Ricardo 
Barberena. Horário: 18h. Local: Arena do Celin, 
2.º andar do prédio 8. Entrada franca. Válida 
como atividade complementar. Promoção: Fale.

Agile Brazil. Até 25/6. Conferência Brasileira 
sobre Métodos Ágeis de Desenvolvimento de 
Software. Informações: www.agilebrazil.com. 
Local: Centro de Eventos da PUCRS, prédio 41.


