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O Guia do Estudante Abril 
avaliou positivamente 35 
cursos de graduação da 

PUCRS destacando nove com 
cinco estrelas (excelente), 21 
com quatro (muito bom) e cinco com três (bom). 
A avaliação consta no GE Profissões Vestibular 
2011, que começa a circular em 5/10 nas bancas. 
Publicado anualmente, é resultado da avaliação de 
um corpo de mais de três mil consultores formado 
por docentes, coordenadores de curso, diretores 
de departamento e avaliadores do MEC. Foram 
avaliados 10.049 cursos de 1.439 instituições de 
todo o País sendo 4.146 estrelados. A PUCRS tam-
bém é finalista do Prêmio Melhores Universidades, 

oS cinco eSTrelaS
Administração 
Arquitetura e Urbanismo 
Ciência da Computação 
Fisioterapia 
História 
Jornalismo 
Odontologia 
Pedagogia 
Serviço Social

promovido pelo Guia 
do Estudante e Banco 
Real – Grupo Santander, 
nas categorias Saúde 
e Ciências Exatas e 
Informática – Escola 
Privada. A entrega do 
prêmio para as vencedoras será no dia 4/10, em 
São Paulo, quando a Instituição será representada 
pela Pró-Reitora de Graduação, Solange Ketzer.

D e 23 a 25/9, 103 professores e téc-
nicos administrativos aprofundaram 
conhecimentos sobre os aspectos 

que caracterizam a PUCRS e ampliaram 
o convívio entre colegas. A 13.ª edição do 
Projeto Reflexões reuniu no Hotel Dall’Onder, 
em Bento Gonçalves, representantes de 
todas as unidades para ouvir e trocar ideias 
com palestrantes a respeito da história 
das universidades, das peculiaridades de 
uma instituição pontifícia e católica, dos 
elementos que criam sua identidade e da 
importância do comprometimento com as 

atividades desempenhadas no ambiente 
de trabalho. Nessa edição houve inovações 
como a criação de uma rede social on-line, 
permitindo aos participantes postarem 
fotos, comentários e manifestar opiniões 
em fóruns, além da consciência ambiental, 
reduzindo o volume de papel consumido e 
substituindo as folhas brancas por papel re-
ciclado. Visando à qualificação permanente 
dos seus colaboradores, o Reflexões entre-
meou momentos de aprendizado, confrater-
nização e interatividade com funcionários 
e os membros da Administração Superior.

Evento para refletir e vivenciar a Universidade

O Instituto de Geriatria e Gerontologia promove o 3.º 
MusicalIdade para homenagear o idoso pela passagem 
do seu dia, comemorado em 1.º/10. O evento será no 

dia 2/10, das 14h às 18h, no Salão de Atos da PUCRS, com 
entrada franca. Haverá apresentações do Coral Clave de Sol 
do Asilo Padre Cacique, do Grupo Centeia, dos cantores Edgar 
Pozzer, Cigano, Ancheta e Maria Helena Andrade. O apoio 
é da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Informações: 
3336-8153.

N o dia 4/10, às 11h, o Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) inaugura o Espaço 
Inovapuc. Localizado no saguão de entrada, o local apresenta aos visitantes os 
resultados da pesquisa realizada na PUCRS de uma forma diferente, mostrando, 

por meio de exposições temporárias, o que a Universidade produz em termos de conheci-
mento e inovação. As exposições no Espaço Inovapuc devem durar de três a seis meses e 
serão definidas em conjunto com os grupos de pesquisa e o Museu. A primeira é Processo 
de cultivo de plantas sob condições de hipergravidade, do grupo de pesquisa dos profes-
sores Thais Russomano, Marlise Araújo dos Santos, Leandro Astarita, Clarice Machado, 
Priscila Collin, Amanda Vieira e de Felipe Falcão. Essa pesquisa resultou numa patente da 
PUCRS e, entre outras coisas, mostra que a hipergravidade influencia o crescimento de 
plantas, tornando-o mais acelerado.

MusicalIdade homenageia idosos Museu inaugura Espaço Inovapuc

De 5 a 8/10 a PUCRS sedia o 4.º Encon-
tro do Conselho de Reitores e Repre-
sentantes da Rede Marista Internacio-

nal de Instituições de Ensino Superior (IES). 
O objetivo do evento, que reúne 34 maristas 
de todo o mundo no auditório do prédio 40, é 
estudar os cenários futuros da educação e 
os desafios enfrentados pelas IES maristas, 
definindo linhas de ação de acordo com as 
circunstâncias e contextos. A palestra de 
abertura, às 9h, é do Reitor Ir. Joaquim Clotet 
falando sobre os Grandes desafios para a 
Universidade no século 21. No dia 7, às 
8h45min, o tema O que espera o Instituto 
Marista de suas IES? será abordado pelo 
Superior-Geral Marista, Ir. Emili Turú Rofés. A 
coordenação do encontro na Universidade é 
do Vice-Reitor, Ir. Evilázio Teixeira.

Encontro reúne 
representantes maristas
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Resíduos agrícolas  
limpam efluentes
A empresa Química Limpa, instalada na Incubadora 

Raiar da PUCRS, foi selecionada em edital da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 

Grande do Sul. Os estudos serão acompanhados pela 
professora da Faculdade de Engenharia Marlize Cantelli 
e desenvolvidos no Laboratório de Processos Ambientais. 
A Química Limpa desenvolverá projeto de utilização de 
resíduos agrícolas, como a casca de arroz, soja, pinhão 
e eucalipto, para o tratamento de efluentes, pois eles 
têm poros capazes de absorver alguns tipos de metais ou 
poluentes. Com o resultado, a empresa deverá ampliar 
sua atuação alcançando indústrias que gerem efluentes 
líquidos, a exemplo de curtumes, indústria alimentícia e 
abatedouros. As indústrias fazem esse tratamento por 
meio do carvão ativado comercial, com mais custo.

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

Clássicos da ética
Começa no dia 1.º/10 o ciclo de palestras Clássicos da Ética, promovido pelo Pro-

grama de Pós-Graduação em Filosofia e pelo Departamento de Filosofia. As pales-
tras, com abordagem introdutória, propõem um convite à leitura de algumas obras 

relevantes na área. A primeira será sobre Ética a Nicômaco, de Aristóteles, apresentada 
pelo professor Roberto Hofmeister Pich. No dia 8/10 o professor Cléber Dias (IDC) aborda 
o tema Sobre a lei, de Tomás de Aquino. Dia 15/10 será a vez de Justiça de quem? Qual 
racionalidade?, de Alasdair MacIntyre, comentado pelo professor Helder de Carvalho 
(UFPI). O evento ocorre às 14h no auditório térreo do prédio 5. A entrada é franca.

Educação Física
O Grupo de Estudos e Pesquisa em Intervenção Motora 

para Populações Especiais, da Faculdade de Educação 
Física e Ciências do Desporto, promove dois ciclos es-

peciais de oficinas em 29 e 30/9. No dia 29/9, das 8h às 11h, 
serão oferecidas oficinas de desporto paraolímpico (Esgrima 
em cadeira de rodas, Goalball e Atletismo para pessoas com 
deficiência física). No dia 30/9, das 19h às 22h, haverá ofici-
nas de experiências em educação física adaptada (Educação 
Física para surdos, Capoeira: uma ferramenta para inclusão 
e Psicomotricidade relacional e deficiência intelectual). As 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas na secretaria da 
Faculdade. Informações: 3320-3683.

Conferências com 
professor português
O professor Rui Vide da Cunha Mar-

tins, da Universidade de Coimbra 
(Portugal), estará na PUCRS para 

conferências nos dias 5 e 6/10. No dia 
5/10, às 14h, falará sobre A operação 
historiográfica: mediação, configuração, 
demarcação (o caso da problemática da 
fronteira). No dia seguinte, às 17h30min, 
fará uma conferência sobre Ditadura, 
democracia e mudança política: a “tran-

sição” como problema historiográfico. 
Ambos os eventos ocorrem na sala 307 do 
prédio 3 (em cima do RU) e têm entrada 
franca. Promoção: Programas de Pós-
-Graduação em História e em Ciências 
Criminais. No início do mês a Faculdade 
de Direito recebeu outro professor visi-
tante: Sérgio Shecaira, da USP, ministrou 
a palestra Tópico Direito Penal e Teorias 
Sociológicas da Criminologia.

Linguística
D e 6 a 9/10 a Faculdade de Letras promove o 9.º Encontro 

de Linguística de Corpus e a 4.ª Escola brasileira de 
Linguística Computacional. Com palestrantes nacionais e 

estrangeiros, serão abordados temas como Tradução e linguísti-
ca de corpus, Lexical bundles in university spoken and written 
registers e Corpus linguistics and language teaching. A progra-
mação completa está no site http://corpuslg.org/gelc/elc2010.
php. As inscrições podem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão 
(sala 201 do prédio 40).

Tecnologia móvel
N o dia 30/9 a Central de Estágios da Fijo promove mais um Encontro de Capaci-

tação para o Mundo do Trabalho, com apoio do Programa Diplomados PUCRS. A 
convidada será a jornalista Samantha Carvalho, que falará sobre A importância 

da tecnologia para o sucesso na carreira: um caso de empreendedorismo em tecnolo-
gia móvel. A palestra ocorre às 18h15min no auditório do prédio 11. Inscrições gratuitas 
pelo e-mail estagios@fijo.org.br. Informações: 3205-3133.

Raiar seleciona 
empresas
Interessados em part ic ipar  da 

seleção da Incubadora Raiar têm 
até o dia 8/10 para se inscrever. 

A Raiar está selecionando empresas 
nascentes de base tecnológica, para 
a PUCRS Porto Alegre. As vagas serão 
preferencialmente direcionadas a alu-
nos e diplomados pela Universidade. 
A Incubadora oferece assessoria para 
elaboração do plano de negócio a ser 
submetido para avaliação. Informações 
pelo fone 3320-3673 ou pelo site www.
pucrs.br/raiar.
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Os exercícios nas
diferentes faixas etárias
A seção Superdicas apre-

senta uma série de ati-
vidades físicas indicada 

a cada faixa etária. Quem tem 
acima de 35 anos deve passar 
por avaliação médica antes 
de ingressar numa academia 
para que seja investigada a 
condição cardíaca, entre outros 
elementos. As contraindicações 
dependem de situações e pro-
blemas de saúde específicos.

criançaS
É indicada a participação 

em atividades lúdicas ou 
recreativas e em grupos. Os 
benefícios são interação com 

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

  S U P E R D I C A S

Mais de 17 mil pessoas visitaram os 62 estandes da 
6.ª edição da Feira das Profissões. De forma descontraída e 
didática, foram apresentados os setores da Universidade, os 
currículos de cada curso, o mercado de trabalho e as possi-
bilidades de atuação em cada área profissional. Uma peça 
simulando o corpo de um avião convidava os participantes 
a uma viagem ao Mundo PUCRS. Os visitantes receberam 
óculos 3D para “embarcar” na aeronave, que mostrava fotos 
tridimensionais da Instituição (foto). Os futuros vestibulan-
dos também realizaram o Simulado PUCRS, como prévia do 
Vestibular 2011. A Instituição forneceu transporte para alu-
nos de cerca 100 escolas públicas e particulares de Ensino 
Médio. Cerca de duas mil pessoas, entre professores, alunos 
e técnicos administrativos, trabalharam na Feira, usando a 
criatividade para apresentar o trabalho das Faculdades.

Foto: Arquivo PUCRS

titivo, oferecendo novas experi-
ências e aprendizagens a esse 
público. Benefícios como auxílio 
no crescimento, controle postural, 
ganhos de força e flexibilidade, 
aumento da capacidade aeróbica 
e convívio social são observados.

aDulToS
As restrições são apenas 

relativas a limitações físicas. 
Seguem as principais caracterís-
ticas das seguintes modalidades:

 Caminhada, ciclismo, 
corrida e natação: desenvolvi-
mento do sistema cardiorrespi-
ratório e controle da composição 
corporal;

 Ginástica e hidroginásti-
ca: desenvolvimento do sistema 
cardiorrespiratório e controle da 
composição corporal, ganhos de 
força, resistência muscular loca-
lizada e flexibilidade;

Fo
nt

e:
 M

ár
cio

 M
üll

er,
 co

or
de

na
do

r d
o N

úc
leo

 d
e G

iná
sti

ca
 e 

Na
ta

çã
o d

o P
ar

qu
e E

sp
or

tiv
o

O projeto Sinergia Digital, 
da PUCRS, e o Observatório 
do Terceiro Setor, da Funda-
ção Irmão José Otão (Fijo), 
conquistaram o Prêmio Top 
Cidadania, na categoria Ins-
tituição Sem Fins Lucrativos, 
da Associação brasileira de 
Recursos Humanos (AbRH-
-RS) – um dos mais im-
portantes reconhecimentos 
gaúchos na área. O Sinergia 
contribui para a inclusão 
social de idosos, crianças, 
adolescentes, funcionários da 
Divisão de Obras e da Prefei-
tura Universitária, utilizando 
ferramentas computacionais 
e ações voltadas à formação 
integral e cidadania. O Obser-
vatório nasceu em 2009, im-
pulsionado pela necessidade 
de criar uma unidade de in-
formações e concentrar o que 
de melhor existe no universo 
do Terceiro Setor. A entrega 
será em 19/10, às 20h, no 
Grêmio Náutico União.

No encerramento do 13.º Congresso Gaúcho de Educação 
Médica, em Caxias do Sul, foi realizada a entrega do Prêmio 
Leonel Lerner concedido ao melhor trabalho científico do 
evento. Falecido em fevereiro, Lerner foi professor da Facul-
dade de Medicina da PUCRS por mais de 30 anos e médico 
nefrologista do Hospital São Lucas. O aluno Gregory Medeiros, 
da Universidade de Caxias do Sul, recebeu a placa de prata 
pelo projeto Pense Bem, orientado pelo professor e neurocirur-
gião Asdrubal Falavigna. O diretor da Faculdade de Medicina, 
iVan anTonello, e a vice-diretora, maria Helena iTaQui 
loPeS, entregaram o prêmio ao vencedor.

A coordenadora do Escritório de Transferência de Tecnolo-
gia (ETT), eliZabeTH riTTer DoS SanToS, passa a integrar 
o Comitê Temático de Gestão da Propriedade Industrial da 
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 
Empresas Inovadoras. A PUCRS é a única instituição do RS a 
integrar o comitê. Os representantes das empresas se reúnem 
mensalmente para troca de experiências em gestão da pro-
priedade intelectual. Elizabeth também acaba de retornar de 
Washington (EUA) onde participou da 2.ª Conferência de Ino-
vação brasil-EUA, na Universidade de Georgetown. O evento 
deu continuidade aos debates e iniciativas dos Laboratórios de 
Aprendizagem em Inovação brasil-EUA.

 Mus-
culação: 
desenvol-
vimento e manutenção da estética corporal, 
correção e/ou estabilização de desvios e 
disfunções orgânicas, prevenção de desvios 
posturais e distúrbios funcionais oriundos de 
hipocinesias (diminuição anormal da mobi-
lidade) e lesões atléticas e desenvolvimento 
e aprimoramento das qualidades físicas 
relacionadas às estruturas neuromusculares.

 

iDoSoS
Além da necessidade de manutenção e 

ganhos de capacidades aeróbica e de flexibi-
lidade, o aumento e a manutenção da força é 
essencial para que o idoso tenha condições de 
realizar as suas atividades diárias de forma 
eficiente. A pessoa com mais capacidade físi-
ca terá menor incidência de acidentes por que-
das e probabilidade de doenças degenerativas.

informações:
www.pucrs.br/parqueesportivo

crianças da mesma faixa 
etária, desenvolvimento 
motor e contribuição na 
formação da personalidade.

aDoleScenTeS
Práticas esportivas, 

atividades aquáticas, mus-
culação e ginástica em 
geral podem ser realizadas 
de forma a oferecer so-
brecargas moderadas à 
constituição física, para que 
o processo de crescimento 
e maturidade biológica não 
seja prejudicado. Essas 
práticas poderão ter caráter 
participativo e/ou compe-

Foto: Divulgação
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aula aberta. Tema: Foucault e as Rela-
ções de Poder. Ministrante: Prof. André 
brayner de Farias. Horário: 8h. Local: 
auditório do prédio 5. Entrada franca. Pro-
moção: Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas.

Sobremesa musical. Com o Coral da 
TotalIdade. Horário: 13h. Local: saguão 
do prédio 9. Entrada franca. Informações: 
3320-3582 ou cultura-musical@pucrs.
br. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

explorando a imprensa: estudos, me-
todologias e técnicas. Tema: O uso da 
imprensa como fonte historiográfica – 
conceitos e teorias. Horário: 18h30min. 
Local: auditório do prédio 5. Inscrições 
gratuitas no local. Válido como ativi-
dade complementar. Informações: 
3320-3555. Promoção: Departa-
mento de História e Programa de Pós-
-Graduação em História.

10.ª Semana de letras. Até 1.º/10. 
Tema: 70 anos, a Fale fala. Informa -       
ções: 3320-3528, xsemanadeletras@
gmail.com ou www.pucrs.br/fale/ 
programaxsemletras. Promoção: Faculda-
de de Letras.

15.º Simpósio internacional de Fisio-
terapia respiratória. Nos dias 30/9 e 
1.º/10 ocorrem homenagens aos dez anos 
do curso de Fisioterapia. Local: Centro de 
Eventos. Inscrições no local. Informações: 
www.sifr2010.com.br.

international business Day. Palestra 
com Lúcio Feijó Lopes (Feijó Lopes Ad-
vogados) e Regis Martins (Exicon/South 
Service Trading). Horário: 19h30min. Lo-
cal: auditório térreo do prédio 50. Inscri-
ções gratuitas no site www.pucrs.br/face. 
Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.

Programa de estágio 2011 da Souza cruz. Evento para alunos com previsão 
de formatura em dezembro de 2012 dos cursos de Administração, biologia, 
Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Informática, Psicologia e Química. 
Horário: 18h30min. Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Entrada franca. 
Informações: 3268-2268 ou 3268-0481, ramal 28, com Leandro Fantinel da 
Azeredo Consultores. Promoção: Face e Souza Cruz.

escola de intercâmbio. Palestra sobre estágios remunerados pelo Programa Ias-
te. Voltada para alunos das áreas de exatas e tecnológicas. Ministrante: Ana Flora 
(gerente da agência CI). Horário: 16h. Local: auditório térreo do prédio 40. Entrada 
franca. Promoção: Assessoria de Assuntos Internacionais e Interinstitucionais.

Palestra o compromisso Social do universitário – Fazendo a Diferen-
ça!. Ministrantes: Diza e Régis Gonzaga (Fundação Thiago Gonzaga). Horá-
rio: 19h30min. Local: auditório do prédio 32. Inscrições gratuitas pelo site 
www.pucrs.br/eventos/semanadodesenvolvimento. A programação da Sema-
na de Desenvolvimento Social da PUCRS está no site www.pucrs.br/proex/ 
cursoseeventos. Informações: desenvolvimentosocial@pucrs.br e 3353-8383. 
Promoção: Coordenadoria do Desenvolvimento Social.

Palestra como ajudar a cuidar a memória do idoso. Ministrante: Zayanna 
Lindôso (Terapeuta Ocupacional). Horário: 10h. Local: 3.º andar do Hospital São 
Lucas. Promoção: Instituto de Geriatria e Gerontologia.

Programa Fórmula Santander – último dia de inscrições. O progra-
ma oferece três bolsas de estudos para alunos de graduação da PUCRS. 
O comprovante de inscrições on-line pode ser obtido pelo site www. 
santanderuniversidades.com.br. As inscrições para a seleção devem ser fei-
tas no Núcleo de Mobilidade Acadêmica (sala 116 do prédio 15), onde se en-
contra o edital completo. Informações: 3320-3656 ou mobilidade@pucrs.br.

ciclo de palestras 19.º Geda. Palestra Direito Constitucional Ambiental. Mi-
nistrante: Profª Fernanda de Medeiros. Horário: 17h30min. Local: sala 307 do 
prédio 11. O tema do ciclo é A Proteção Constitucional do Meio Ambiente na 
primeira década do segundo milênio e os encontros acontecem até 12/11. 
Inscrições e informações: sala 201 do prédio 40 e 3320-3680, de segunda a 
sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30min às 19h – Pró-Reitoria de Extensão. 
Promoção: Faculdade de Direito.

curso de extensão em Patologias em edificações: análise, Vistoria e recu-
peração. Até 23/10. Horário: às 19h30 nas sextas-feiras e às 9h aos sábados. 
Promoção: Faculdade de Engenharia. 

QuarTa-Feira QuinTa-Feira

SexTa-Feira

Dia 29 Dia 30
Workshop aberto para conhecimento das áreas de 
atua ção do assistente social. Tema: Assistência so-
cial e direitos sociais. Ministrante: Profª berenice Rojas 
Couto. Horário: 9h. Local: arena do prédio 15, térreo. 
Entrada franca. Promoção: Faculdade de Serviço Social.

olimpíadas da PucrS. Jogos de futsal feminino, mas-
culino e de futebol de campo. Horário: 8h. Local: Parque 
Esportivo. Informações e o restante da programação 
estão disponíveis em www.pucrs.br/olimpiadas.

curso de extensão em análise e engenharia de 
Valor. Até 9/10. Horário: 8h aos sábados. Promoção: 
Faculdade de Engenharia. 

SábaDoDia 2

Seminário economia às 5:30. Tema: Parques Tecno-
lógicos e Desenvolvimento. Ministrante: Profª Gabriela 
Cardozo Ferreira. Horário: 17h30min. Local: auditório 
do 9.º andar do prédio 50. Entrada franca. Informações: 
3353-4769 ou ramal 4101 com professor Osmar de 
Souza. Promoção: Face.

curso de extensão Saúde e Doença: um olhar psi-
cossomático. Até 25/10. Horário: 8h, às segundas-
-feiras. Promoção: Faculdade de Psicologia. 

SeGunDa-FeiraDia 4

Palestra de reeducação alimentar. Tema: Se estou 
triste: como! Se estou feliz: como! Por que a ansieda-
de interfere em nossos hábitos alimentares?. Horário: 
das 12h às 13h. Local: Laboratório de Ciência e Arte 
dos Alimentos, térreo do prédio 41. Entrada franca. Pro-
moção: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Gerên-
cia de Recursos Humanos e Faculdade de Enfermagem, 
Nutrição e Fisioterapia.

Projeto Som e Sentido. Audição de textos de Mario 
Benedetti, na voz do autor. Mediação do Prof. Ricardo 
barberena e Marcelo Noah. Horário: 18h45min. Local: 
Arena do Celin, prédio 8. Entrada franca. Válido como 
atividade complementar. Promoção: Fale.

Terça-FeiraDia 5

Dia 1.º

 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.

“orando somos inundados pela essência de Deus, que nos abençoa com 
aquilo de que geralmente mais necessitamos: uma resposta para acelerar 

nossos sentimentos e ajudar em nosso crescimento interior.”
Dalai Lama

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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 Informações e inscrições na Educação Continuada: prédio 15, sala 112, 3320-3727 e educacao.continuada@pucrs.br.


