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PUCRS perde
Frederico Gerling Junior
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4.º Torneio Empreendedor da PUCRS premiou
no dia 19/11 as equipes vencedoras da disputa.
Em 1.º lugar ficou o plano de
negócio da Elemento, em 2.º o
da Work Voice e, em 3.º, o da
D 3D. Os integrantes da Elemento (foto) – os alunos Denis Caetano, Letícia Lescano
e Veridiana Welter (Administração de Empresas) e Gisele
Manica (Farmácia) – criaram
um projeto sobre cosméticos
para homens. Receberam R$
16 mil em bolsas de estudo (abatimento nas mensalidades dos seus cursos), participação no programa de pré-incubação da Incubadora Raiar e bolsa do Seminário Empretec.
O 1.º lugar do Prêmio Empreendedorismo Social foi para o grupo Recycle (dos estudantes
Flávio Orlandin e Erich de Oliveira, do curso Química Industrial e Licenciatura), que
desenvolveu um plano sobre reciclagem de óleo residual. Em 2.º lugar ficou a equipe
Baden Powell. O evento contou com a presença do patrono empresarial, David Randon,
e do patrono social, Ir. Miguel Orlandi (Província Marista). O Torneio é promovido pelo
Núcleo Empreendedor da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, com
patrocínio da Caixa RS, Instituto Ideia e apoio do Sebrae, Fijo, Raiar e governo do RS.

Teologia faz convênio com Roma

A

PUCRS, por meio da Faculdade de Teologia, realizou convênio com a Faculdade de Teologia da
Pontifícia Universidade Lateranense (PUL), de Roma. A instituição italiana passa a colaborar
com a Universidade para reforçar o curso tendo aprovação da Congregação para a Educação
Católica do Vaticano. A partir de 2011 os alunos da Teologia poderão receber um diploma reconhecido pelo Vaticano – mediante inscrição e preenchidos alguns critérios. Com a parceria, ganha
impulso o processo de internacionalização da Faculdade, facilitando aos egressos a realização de
mestrado e doutorado em Roma. A afiliação implica ainda adequar melhor o currículo da Teologia
da PUCRS ao de Roma, em sintonia com a CNBB e as exigências do MEC. A meta é que, em 2012,
o novo currículo corresponda a esses padrões. O convênio foi assinado pelo chanceler da PUCRS,
Dom Dadeus Grings, o reitor da PUL, Enrico dal Covolo, e o cardeal Zenon Grocholewski, do Vaticano.

Universidade avalia qualidade de software
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Torneio Empreendedor
premia vencedores

F

aleceu em 15/11 o maestro Frederico Gerling Junior,
regente titular do Coral e Orquestra Filarmônica da
PUCRS, onde atuou por mais de 35 anos. Nascido em 1925, em Jaraguá do Sul (SC), deixa os filhos,
também músicos, Gilia e Fredi Gerling. Quando jovem,
seus pais desejavam que se tornasse médico, mas
aos nove anos descobriu na música o seu verdadeiro
talento. Ao longo da carreira atuou em São Paulo, Rio,
Pernambuco, Paraná e RS. Em 1973, ingressou na
PUCRS como diretor artístico do então Centro de Cultura
Musical, onde iniciou suas atividades regendo o Coral. Em 2004 ajudou a Universidade a
dar um grande passoo na
consolidação de suas
as
ações culturais,
criando a Orquestra
Filarmônica. De 73
para cá, o maestro
foi incansável na realização
alização
de concertos, oratórios,
os, missas,
cantatas, eventos musicais
para crianças e gravações
ravações
de CDs, além de óperas
peras e
operetas. O enterro foi no
Cemitério Parque Jardim
ardim
da Paz ao som do Coral e
Orquestra da PUCRS.

NOVEMBRO/2010

PUCRS e a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) formalizaram uma parceria com o credenciamento da Universidade como instituição avaliadora
no programa MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro). Com a aprovação do
Fórum de Credenciamento e Controle do MPS.BR, a PUCRS se posiciona como participante ativa da
Softex no aprimoramento da qualidade de software das empresas brasileiras. Informações sobre
avaliações pela PUCRS no Centro de Inovação: ci@pucrs.br ou 3320-3672.

Edipucrs lança obras
digitalizadas e audiolivro

A

Edipucrs está resgatando, por meio da digitalização, suas publicações a partir de 1989 que
não possuem mais os originais. A passagem
para o meio eletrônico é uma maneira de eternizar 715
títulos que formam o projeto. As obras dos Irmãos Maristas, entre as quais História da PUCRS, volumes I, II
e III, de Faustino João e Elvo Clemente, foram escolhidas para abrir os trabalhos. Os livros estão disponíveis
no www.pucrs.br/edipucrs/digitalizacao. A editora
também oferece o seu primeiro audiolivro. Crônicas
de rádio: um relato falado do cotidiano foi organizado
a partir de um trabalho de alunos de Jornalismo da
Faculdade de Comunicação Social, das disciplinas
de Radiojornalismo 3. São 41 crônicas, interpretadas
pelos estudantes e com inserção de efeitos sonoros,
possibilitando a audição por deficientes visuais e a
utilização em diversos aparelhos eletrônicos. Pode
ser consultada no www.pucrs.br/edipucrs/cronicas.

PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS
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Boletim e revista digitais

Energia solar no Museu

s edições digitais do boletim PUCRS Notícias e da
revista PUCRS Informação
agora contam com uma novidade: além da versão em PDF é
possível folhear as suas páginas,
simulando o manuseio do seu
equivalente impresso, fazer zoom
ou ler em tela inteira. As versões
atuais e anteriores de ambos os
veículos podem ser acessadas
nas páginas www.pucrs.br/
boletim e www.pucrs.br/revista.

Museu
de Ciências e
Tecnologia conta com o primeiro sistema
fotovoltaico conectado à rede
elétrica com
módulos nacionais instalado
no Brasil. Toda
a tecnologia foi
desenvolvida na
PUCRS pelo Núcleo Tecnológico
de Energia Solar
(NT-Solar), da
Faculdade de Física, liderado por Adriano Moehlecke e
Izete Zanesco. Os módulos resultam de um projeto com
o Ministério de Minas e Energia. O sistema tem 700 W
de potência instalada e gerará 90 kWh por mês (uma
residência no Estado consome, em média, 160 kWh). O
diferencial está focado no desenvolvimento das células
solares (com menor custo) e na fabricação dos 20 módulos fotovoltaicos de 35 W. A ideia é divulgar ao público
a tecnologia num lugar que recebe grande público como
o Museu. Também servirá para que o NT-Solar avalie
potência, irradiância solar incidente e temperatura dos
módulos e do ambiente.

A

Capacitação para alunos

N

o dia 29/11 será realizada a última
edição deste ano do projeto Capacitação Discente. Na ocasião, o
professor Luciano de Jesus, da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas, falará

sobre Filosofia, cultura e cidadania na
sociedade contemporânea. O evento
ocorre a partir das 18h no auditório térreo
do prédio 11. A entrada é franca e vale
como atividade complementar.

Avaliação de disciplinas

A

lunos e professores têm até o dia 3/12 para participar da Avaliação de Disciplinas
de Graduação. A atividade, realizada a cada semestre pela Pró-Reitoria de Graduação, é considerada uma das modalidades de Autoavaliação Institucional. Além de
responder a um questionário geral é possível fazer observações. Saiba como acessar:
COMO PARTICIPAR
Alunos: Central de Alunos, no site www.pucrs.br, em Informações acadêmico-financeiras ou em www.pucrs.br/autoavaliacao
Professores: No site www.pucrs.br/autoavaliacao
Uruguaiana: Acesso por meio de um banner na capa do site www.pucrs.campus2.br

Aniversário do IGG

P

ara comemorar os 37 anos do Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG) e os dez
anos do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica estão sendo realizadas atividades especiais com entrada franca. No dia 24/11, às 9h, no auditório
da Faculdade de Medicina (3.º andar do Hospital São Lucas), será realizada a palestra
Interdisciplinaridade na área Biomédica, ministrada por Márcio Francisco Colombo; no
dia 25/11, às 10h, no anfiteatro Ir. José Otão (2.º andar do HSL), ocorre uma Missa de
Ação de Graças. No mesmo horário, na sala de defesas do IGG (3.º andar do HSL), haverá
uma palestra sobre quedas, na reunião do Grupo de Apoio aos Cuidadores de Idosos.

Conferências no Direito

O

Núcleo de Pesquisa em Ciências Criminais promove o Ciclo de Conferências do
Centro de Pesquisa da Faculdade de Direito. As próximas edições ocorrem nos dias
1.º e 2/12. No dia 1.º/12 a professora Ela Volkmer de Castilho, da Universidade
de Brasília, falará sobre Criminologia feminista: a teoria na prática. No dia 2/12 será a
vez do professor Paulo Queiroz, do Centro Universitário de Brasília, que falará a respeito
dos Limites da interpretação em Direito Penal. Ambos os eventos são às 19h na sala
1035 do prédio 11. A entrada é franca. Inscrições e informações: ppgccrim@pucrs.br.
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Sugestões de temas pelo e-mail pucrsnoticias@pucrs.
br ou ramal 4446.

Gre-Nal feminino

N

esta quarta-feira, 24/11, é disputado o 9.º Gre-Nal
Feminino, com a participação de alunas de Educação Física das disciplinas de Futebol e Organização de Eventos
Escolares. As equipes utilizam uniformes oficiais fornecidos pelo
Grêmio e pelo Internacional. Ao final ocorre premiação da equipe
vencedora e da atleta que se destacar na competição. A partida é
às 19h30min no Estádio Universitário. A entrada é franca.

Ações de Natal

A

PUCRS começa a se preparar para o Natal deste ano. As
ações vão se concentrar ao redor da Igreja Universitária
Cristo Mestre, que receberá iluminação especial e um
presépio. No dia 29/11 ocorre a revelação do amigo secreto das
unidades acadêmicas, com a entrega dos anjos em MDF e das
mensagens criadas por cada setor para a unidade sorteada. No
dia 8/12 haverá a montagem da árvore de Natal, desta vez em
frente à Igreja. Os setores da Universidade são convidados a
criar um enfeite para a árvore que represente a sua unidade.

Alegre. A instituição reúne professores e cirurgiões-dentistas
de todo o País para trabalhar
pelo aprimoramento do ensino
odontológico e atualização dos
procedimentos técnico-científicos da Odontologia brasileira.

Fernanda de Toledo, Nuria Gómez, Israel Rodrigues,
Andrés Aguilar e Paulina Hoyos, da Universidade Nacional Autônoma do México, conquistaram o 1.º lugar no
Concurso Internacional de Estudantes do 54.º IFHP World
Congress 2010 Porto Alegre, promovido pela Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo. O desafio era propor soluções
para a área urbanística da Fundação de Atendimento
Socioeducativo, no Morro Santa Teresa. Os estudantes
venceram com o projeto Desarollo urbano Morro Santa
Teresa – Porto Alegre, sendo premiados com a quantia de
três mil euros. Esse e os demais projetos inscritos ficam
expostos até 30/11 na Usina do Gasômetro.
MARÍLIA GERHARDT DE OLIVEIRA, professora da
Faculdade de Odontologia, toma posse no dia 27/11
como membro da Academia Brasileira de Odontologia.
A solenidade será às 19h, no Hotel Sheraton, em Porto

O Reitor JOAQUIM CLOTET
representou a PUCRS como
único convidado brasileiro em
seminário realizado em Santiago (Chile) pelo Liberty Fund.
O evento Higher Education and
Liberty in Latin America reuniu
administradores e conselheiros de universidades do Chile,
Argentina, Guatemala, Colômbia e Peru. O Liberty Fund
é uma fundação educacional
privada, com sede nos EUA,
que se dedica ao estudo de
uma sociedade de indivíduos
livres e responsáveis. Livre
mercado, governo limitado e
liberdade individual são os
pontos focais para as conferências que promove ao redor
do mundo.

Foto: Divulgação

FIQUE POR DENTRO
O professor
e pesquisador ROGERIO
LOUREGA, da
Faculdade de
Química e do
Centro de Excelência em Pesquisa e Armazenamento de Carbono (Cepac), e a
pesquisadora ANDRESSA ESSWEIN realizaram um treinamento
na Universidade de Gakushuin, em Tóquio (Japão), sobre procedimentos e metodologias laboratoriais referente à amostragem
e caracterização de gás, sedimentos e água provenientes da
amostra colhida neste ano, no Mar do Japão, pelo coordenador
do Cepac, JOÃO MARCELO KETZER, e a pesquisadora GESIANE
SBRISSA. A participação reforça a colaboração em estudos de
hidratos de gás marinho entre a Universidade de Tóquio e a
PUCRS. No começo de 2011 os pesquisadores do Cepac estarão em missão oceanográfica na Bacia de Pelotas avaliando a
presença de hidratos de gás e possíveis formas de exploração.
Professor INGO WOLFANG SARLET, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, está integrando o corpo
docente do mestrado em Direito Constitucional Europeu da
Universidade de Granada (Espanha). Em dezembro, participará
como expositor do Seminário Internacional sobre Políticas Orientadas para a Igualdade, promovido em Berlim (Alemanha) pela
Hertie School of Governance, no âmbito de projeto de pesquisa
sobre o tema que integra docentes da Austrália, África do Sul,
Canadá, Inglaterra e Índia, entre outros.
Foto: Melodi T/stock.XCHNG

Foto: Anderson Santos/stock.XCHNG

SUPERDICAS

Cultivando plantas
em apartamento
de folhas, colocadas na água para enraizar ou
diretamente no solo. Também as suculentas
se reproduzem colocando no solo partes da
planta “mãe”. Outras produzem estolhos ou
rebentos que podem ser transplantados.
É possível cultivar temperos em vasos
ou pequenas floreiras a partir de mudas
ou sementes. É necessário um solo rico e
orgânico (encontrado em supermercados e
floriculturas). De tempos em tempos deve
ser adubado ou substituído. Dar preferência a
locais arejados e iluminados.
A periodicidade das regas depende da
época do ano. Quanto mais quente, mais vezes se deve molhar. O ideal é colocar sempre
água no prato. No final do inverno é importante um reforço nutricional. Recomenda-se

que o solo em contato com a parede do vaso seja
retirado e substituído por composto orgânico.
COMPOSTO CASEIRO
Restos de frutas, legumes e verduras
podem ser utilizados no composto caseiro. A
vantagem sobre os comprados é a economia e a
reciclagem. Podem ser preparados em bandejas
plásticas com cerca de 10 cm de altura furadas
várias vezes. Deve ser colocado um recipiente
para recolher o chorume (líquido desprendido
da composteira). O material orgânico depositado na bandeja deve ser coberto com uma fina
camada de terra e umedecido para haver a
decomposição. Recomenda-se revolver às vezes
e molhar sempre que faltar umidade. Cobrir com
um pano.

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

Fonte: Cláudio Mondin, professor da Faculdade de Biociências

Q

uem mora em apartamento não precisa
desistir de ter plantas. Existem muitas
espécies adaptadas, como várias samambaias e suculentas, violeta-africana (segunda
foto), gloxínia, comigo-ninguém-pode (apesar
de muito tóxica), lírio-da-paz, antúrio, cheflera,
begônias e calancoê. Resistem mais a ambientes
sem muita luz as samambaias, violeta-africana,
begônias (primeira foto) e comigo-ninguém-pode. Mesmo assim é bom tentar posicioná-las
próximo a janelas.
Muitas espécies podem ser multiplicadas em
casa a partir de uma planta “mãe”. Deve-se dar
preferência para as que apresentam reprodução
vegetativa (com partes da planta “mãe” e não
por sementes). Violeta-africana, gloxínias e algumas begônias podem ser multiplicadas a partir

AGENDA

DIA 24

QUARTA-FEIRA

Porto Alegre Agile Day 2010. Local: auditório do prédio
32. Confira a programação em http://agileday2010.
guma-rs.org. Inscrições: www.rs.sucesu.org.br/
inscricao/guma10. Válido como atividade complementar. Promoção: Sucesu-RS e Faculdade de Informática.
Sobremesa Musical. Quarteto de Saxofones da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Horário: 13h. Local:
saguão do prédio 9. Entrada franca. Informações:
3320-3582 ou cultura-musical@pucrs.br. Promoção:
Instituto de Cultura Musical.
Capitalismo: Uma História de Amor – documentário
e debate. Horário: 18h. Local: sala 203 do prédio 5.
Entrada franca. Promoção: Departamento de Ciências
Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.
Vestibular de Verão 2011 – último dia de inscrições.
O procedimento pode ser feito pelo site www.pucrs.br/
vestibular ou na Central de Atendimento ao Aluno, no
térreo do prédio 15. As provas do concurso serão realizadas nos dias 4 e 5/12, das 16h às 20h. Informações
pelo telefone 3320-3557.

DIA 25

QUINTA-FEIRA

Círculo de Cultura. Encontro para ouvir música,
mússic
ica,
a,,
ler poesias e trechos de livros. Horário: 18h.
Local:
h. Loc
al:l
sala 217 do prédio 15. Entrada franca. Informações:
3353-4768. Promoção: Faculdade de Educação.
Quinta-feira é + Comércio Internacional. Tema:
Tudo sobre o Regime Aduaneiro “Linha Azul”. Ministrante: Luiz Roberto Oliveira (auditor de linha azul da
Consultoria ENI). Horário: 18h30min. Local: auditório do
9.º andar do prédio 50. Entrada franca. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.
Atividades da Exposição Ciência e Cuidado. Até dia
26/11. 1. Oficina Cuidando da nossa sexualidade. Voltada para os visitantes do Museu de Ciências e Tecnologia
da PUCRS (MCT). 2. Fórum de Escolas de Graduação
em Enfermagem do RS. Informações e inscrições pelo
e-mail coordeducacional.mct@pucrs.br. Promoção:
MCT.

PROGRAME-SE

DIA 26

SEXTA-FEIRA

Seminário Biosafe. Demonstração teórica do
equipamento de separação da fração mononuclear de sangue de medula óssea e cordão. Horário:
11h. Local: sala de reuniões do 2.º andar do Hospital São Lucas da PUCRS. Promoção: Instituto
de Pesquisas Biomédicas da PUCRS, Grupo Vida
e Biosafe.
Palestra Liberdade teórica e liberdade prática
em Hegel. Ministrante: Konrad Utz (Universidade
Federal do Ceará). Horário: 19h. Local: auditório
térreo do prédio 5. Entrada franca. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

DIA 27

SÁBADO

2.º Fórum Estadual do Patrimônio Cultural. Até
28/9. Local: auditório do prédio 9. Informações nos
sites www.iphae.rs.gov.br e www.pucrs.br/fau, ou
pelo e-mail forumdopatrimonio@via-rs.net Promoção: Secretaria de Estado da Cultura do RS,
Crea-RS e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

DIA 29

Curso de extensão Sistemas Fotovoltaicos: Conceitos Básicos e Caracterização. Inscrições abertas. Início em 11/1/2011. Promoção: Faculdade de
Física.
Curso de especialização em Direito Previdenciário. Inscrições a partir de 1.º/12. Início
em 29/3/2011. Promoção: Faculdade de Direito.
27.º Seminário Brasileiro de Crítica Literária e
26.º Seminário de Crítica do Rio Grande do Sul.
De 6 a 9/12. Horário: 14h. Local: auditório do prédio
8. Informações e inscrições: Pró-Reitoria de Extensão
(Proex), sala 201 do prédio 40. Promoção: Faculdade
de Letras.
Curso de especialização em Língua Espanhola.
Inscrições a partir de 10/12. Início em 26/3/2011.
Promoção: Faculdade de Letras.
Informações e inscrições na
Educação Continuada: prédio 15, sala 112,
3320-3727 e educacao.continuada@pucrs.br.

SEGUNDA-FEIRA

6.ª Semana Acadêmica do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. Até
30/11. Informações: 3320-3554 ou filosofia-pg@pucrs.br. A programação tem entrada
franca e pode ser conferida no site http://j.mp/
semanafilosofia. Promoção: PPG em Filosofia.
Seminário Economia às 5:30. Tema: Organização Interna da Firma, Fragmentação Produtiva e
o Sistema de Cidades: alguns resultados e uma
agenda de pesquisa. Ministrante: prof. Carlos
Eduardo Lobo e Silva (PPGE/PUCRS). 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: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.

PASTORAL E VOCÊ
“Maria e José, e o Menino deitado na manjedoura.” (Lc 2, 16). Detenhamo-nos também nós a
contemplar esse cenário, e reflitamos sobre o seu significado. As primeiras testemunhas do
nascimento de Cristo, os pastores, encontraram-se diante não só do Menino Jesus, mas de
uma pequena família: mãe, pai e filho recém-nascido. Deus quis revelar-se nascendo numa
família humana, e por isso a família humana tornou-se ícone de Deus.” (Papa Bento XVI)

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

DIA 30

TERÇA-FEIRA

Pedidos de reingresso – último dia. Local: Central
de Atendimento ao Aluno, prédio 15. Informações:
3320-3573.
Último dia para requerer trancamento de matrícula ou cancelamento de disciplinas. Local: Central de Atendimento ao Aluno, prédio 15. Informações:
3320-3573.
Homenagem a funcionários e professores negros.
Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, 20/11. Sorteio de kit com produtos do Projeto RS
Negro: educando para a diversidade. Informações no
site www.pucrs.br/faced/educomafro ou com a líder do
Educom Afro, profª Leunice Oliveira, pelo e-mail leunice.
oliveira@pucrs.br. Horário: 18h30min. Local: auditório
do prédio 15.

FALE CONOSCO
Entre em contato com a Redação pelo fone

3320-3500, r. 4338 e 4446,
fax 3320-3603 ou e-mail
pucrsnoticias@pucrs.br.
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