
Capacitação 
Docente

Boletim volta  
em agosto

O SemináriO Capacitação Do-
cente está com as inscrições abertas 
até 11/7 pelo www.pucrs.br/eventos/
capacitacao. O evento ocorre nos dias 
16 e 17/7 e traz mesas temáticas, ofici-
nas, relatos de experiências e grupos de 
discussão. Entre os assuntos aborda-
dos estão o apoio da tecnologia digital 
no processo de aprendizagem, o desen-
volvimento de estratégias de comuni-
cação e diálogos criativos na educação 
superior contemporânea. A promoção 
é da Pró-Reitoria de Graduação. Infor-
mações: ceda@pucrs.br.

em funçãO do perío-
do de férias acadêmicas, esta 
é a última edição do boletim 
PUCRS Notícias do primeiro 
semestre de 2012. A publica-
ção semanal volta a circular 
em 1º/8. Acompanhe as notí-
cias da Universidade pelo site 
www.pucrs.br, pelo Twitter  
@pucrs  ou pelo www. 
facebook.com/pucrs.

De 5 a 16/7 a PUCRS recebe inscrições 
para o Processo Seletivo Complementar 
de Inverno 2012. Os interessados podem 
acessar o site www.pucrs.br/vestibular/
complementar ou ir à Central de Aten-
dimento ao Aluno (prédio 15, térreo). A 
prova única de Redação será realizada 
no dia 23/7, das 20h às 22h. Informa-
ções pelo site ou pelo 3320-3557.

Processo 
Complementar 

recebe inscrições

As Pró-reitoriAs de 
Pesquisa e Pós-Graduação 
(PRPPG) e de Administração 
e Finanças (Proaf) lançaram o 
Caderno de Processos – Secre-
tarias de Programas de Pós-
-Graduação –, que identifica, 
padroniza e agiliza os fluxos 
administrativos. As equipes das 
secretarias e a PRPPG passam 
a contar com um mapa de seus 
principais processos, procedi-
mentos associados e norma-
tizações. O objetivo é prestar 
um serviço mais qualificado 
e ágil para alunos, docentes e 
pesquisadores dos Programas 
de Pós-Graduação, define o 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
-Graduação, Jorge Audy.

Secretarias 
de pós 

padronizam 
processos

Palco PUCRS apresenta 
banda vencedora em 7/7

A b A n D A  vence -
dora do concurso Palco  
PUCRS será conhecida 
em 7/7. As cinco finalis-
tas são Luana Fernandes, 
Sport Club Samba Rock, 
Melody, Dekalc e Doutor 
Roberto e se apresentam a 
partir das 17h no teatro do 
prédio 40 com duas músi-
cas cada uma. A progra-
mação conta ainda com 
o pocket show da dupla 
Claus e Vanessa. O grupo 
vencedor ganha gravação 
e edição de um vi deoclipe, 
40 horas em estúdio pro-
fissional com assessoria de produção, participação em concerto da Orquestra Filarmônica da PUCRS, 
abertura de show de uma banda reconhecida no cenário musical do RS e 100 camisetas com o logoti-
po da banda e do evento. Esta primeira edição teve um total de 73 inscrições de diversas formações. 
Todas podem ser conhecidas pelo www.youtube.com/user/ConcursoPalcoPUCRS.

Fale oferece 
cursos de línguas 
estrangeiras
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Pibid engloba 
licenciaturas

O PrOGrAmA Institucional de Iniciação à Docên-
cia (Pibid/PUCRS) teve seu novo projeto aprovado e passa 
a incluir todos os cursos de licenciatura da Universidade. 
A partir de agosto de 2012, além de Física, Letras, mate-
mática, Pedagogia e Química, também atua com Biolo-
gia, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Geografia 
e história. Cada área terá 20 bolsas para licenciandos, 
uma para coordenador de área e quatro para professo-
res supervisores de escolas públicas, além de duas para 
a gestão do projeto, no total de 277 bolsas. A duração é 
até julho de 2013, com a possibilidade de prorrogação.
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O muSeu de Ciências e 
Tecnologia promove atividades 
para crianças de 7 a 12 anos 
durante as férias de inverno. 
Na área de exposições e labo-
ratórios especiais, os pequenos 
poderão observar suas próprias 
células no microscópio e estu-
dar peixes marinhos, entre ou-
tros. As Férias no museu ocor-
rem de 24 a 27/7 e as vagas 
são limitadas. As inscrições de-
vem ser realizadas pelo e-mail  
relacionamento.mct@pucrs.
br ou pelo telefone 3320-3521.

seminário avalia 
iniciação científica
A Pró-reitoriA de Pesquisa e Pós-Graduação 
promove o Seminário Interno de Avaliação da Iniciação 
Científica (IC) de 27 a 31/8. Podem participar bolsistas 
de IC do CNPq e da Fapergs e seus coordenadores na 
PUCRS. As inscrições se encerram em 9/7 pelo www.
pucrs.br/seminarioic. A programação conta com pales-
tra, no auditório térreo do prédio 50, e apresentação de 
trabalhos, no prédio 40. Informações: Setor de Inicia-
ção Científica, no prédio 15, sala 111, das 9h30 às 13h e 
das 14h30 às 19h.
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Consumo elevado à noite

Férias no Museu

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.

A tão esperada hora de retornar ao lar, das 
18h às 22h, provoca um significativo aumento 
na geração de energia, com atividades como 
ligar a televisão, tomar banho e fazer o jantar. 
Esse período é conhecido como o horário de 
ponta, no qual ocorre uma concentração do 
consumo. Por causa desse perfil, todos os con-

sumidores pagam um valor maior na conta de 
luz. muitas vezes, no horário de pico, as gran-
des empresas recorrem ao uso de geradores a 
óleo diesel para baratear os seus gastos com a 
eletricidade, poluindo o meio ambiente. Evite 
o uso de eletrodomésticos, verifique a neces-
sidade adequada da iluminação artificial e, se 

possível, tome banho antes ou depois desse 
período. Lembre-se: o aumento do consumo 
durante o horário de ponta provoca a neces-
sidade de se construírem mais 
usinas e linhas de transmissão, 
elevando ainda mais os gastos.

Bolsas para Inglaterra  
e Espanha
O núCleO de Mobilidade Acadêmica 
recebe inscrições para o Programa Top 
UK Santander Universidades até 16/7. 
São oferecidas três bolsas de estudos 
para curso de língua e cultura inglesa na 
Universidade de Oxford de agosto a se-
tembro de 2012. Podem participar alunos 
regularmente matriculados na graduação 
da PUCRS em 2012/2, com no mínimo 
25% dos créditos cursados. Inscrições no 
prédio 15, sala 116. Informações: www.
pucrs.br/aaii/pma. Já com o Programa 
Mobilidade Brasil-Espanha, a Fundação 
Carolina oferece 52 bolsas para professo-
res, pesquisadores e estudantes de dou-
torado em fase de pesquisa. O objetivo é 
promover a cooperação cultural e cientí-
fica entre os países. As solicitações devem 
ser feitas até 2/9 e as permanências têm 
prazo entre um e três meses, de 15/10 a 
28/2/2013. Informações e solicitações de 
bolsa: www.fundacioncarolina.es.

fonte:  
Projeto USE

Vagas de estágio
O PeríODO das férias pode ser uma 
excelente oportunidade para procurar 
um estágio, ingressar no mercado de tra-
balho, adquirir experiência e qualificar-se 
para o futuro profissional. As empresas 
e o comércio seguem em ritmo normal 
durante o mês de julho e o setor conti-
nua com ofertas para os estudantes da 
gradua ção. Atualmente, a Central de Es-
tágios está com mais de 150 vagas para 
diversos cursos, como Administração, 
Direito e Informática. Normalmente, 
o atendimento é das 8h às 21h15min. 
Entre 16 e 31/7, o horário fica reduzido, 
das 8h às 20h. A Central fica no prédio 
15. Informações: 3205-3126 e estágios@
fijo.org.br.
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Curse línguas estrangeiras na PUCRS

AlunOS De graduação, sele-
cionados para os programas Bolsas 
Ibero-Americanas e Top China, do 
Santander Universidades, foram re-
cepcionados pelo Reitor, JOAQuim 
CLotet. A partir de julho, eles terão 
a oportunidade de vivenciar o coti-
diano de estudos em universidades 
do exterior. Além da China, Argentina, 
Espanha, Portugal e Porto Rico são al-
ternativas para o intercâmbio. DAX 
soUto (Letras), mAriAnA DiAS 
(Educação Física) e CristiANe MottoLA (Turismo) irão para a Pontifícia Universidad 
Catolica de Puerto Rico. ViViAne meneZeS (Direito) e sorAYA BertoNCeLLo 
(jornalismo) estudarão na Pontificia Universidade Catolica da Argentina. rAFAeL Brit-
to (Engenharia Civil) e JÚLiA FreitAs (Direito) vão para a China. Os demais seleciona-
dos, entre as dez bolsas 
oferecidas, embarcam 
no início de 2013. A editorA da revista Odonto Ciência, professo-

ra da Faculdade de Odontologia e responsável pelo 
Setor de Projetos da Coordenadoria de Pesquisa da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, rOSe-
mArY SHinKAi, foi eleita para o próximo triênio 
do Conselho do Committee on Publication Ethics 
(Cope). O Cope (http://publicationethics.org) é 
um fórum de editores de revistas e de jornais para 
dis cutir os aspectos da publicação ética. Criado em 
1997 por um grupo de editores de periódicos médi-
cos no Reino Unido, hoje tem mais de sete mil mem-
bros em todo o mundo, de várias áreas acadêmicas.

A PuCrS sediou reunião do Programa de Avaliação Institucional das Univer-
sidades (Paiung) do consórcio que reúne 15 instituições comunitárias gaúchas, o 
Comung. O Paiung foi instituído para fortalecer a Avaliação Institucional como um 
processo permanente de melhoria da educação superior. Participou do encontro 
Suzana Funghetto, coordenadora-geral de Avaliação dos Cursos de Graduação e 
Instituições de Ensino Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep). Com mediação da coordenadora de Avaliação da Pró-Reitoria 
de Graduação, MArioN CreUtZBerG, a representante do Inep também 
fez palestra (foto), detalhando os desafios na avaliação de 29 mil cursos no País.
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fonte:  
Faculdade 
de Letras

MAtríCULAs
4Os alunos interessados devem 

realizar a inscrição no momento da 
matrícula de seu curso, ou durante o 
período de complementação. Os di-
plomados fazem a matrícula na Central 
de Atendimento ao Estudante (prédio 
15 – térreo), na modalidade disciplina 
isolada. Informações 
referentes a valores:  
3320-3588.

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

A fACulDADe de Letras 
oferece línguas estrangeiras como 
disciplinas eletivas para alunos de 
outros cursos da PUCRS. há au-
las de inglês, francês, espanhol, 
alemão e latim nos mais diversos 
horários, manhã, tarde e noite, 
inclusive durante o almoço (das 
11h30min às 13h). Quem tem 
ensino superior completo (seja 
da comunidade universitária ou 
externa) também pode frequentar 
as aulas como disciplina isolada.

POr Que eSCOlHer  
A uniVerSiDADe?

4Corpo docente altamente 
qualificado.

4Aulas de nível universitário, 
com turmas mistas de diferentes 
cursos que proporcionam novas 
experiências e um aprendizado 
mais dinâmico.

4Uso de recursos do Labo-
ratório de Línguas (foto), além 
de sala de vídeo com TV a cabo, 
amplo acervo de material didáti-
co (videoteca, livros, softwares, 
DVDs e CDs).

4Inclusão das disciplinas 
cursadas no histórico escolar da 
graduação.

4No caso de opção pelas 
línguas inglesa ou espanhola, é 
possível cursar um conjunto de 
disciplinas e obter um certificado 
de Curso Superior de Comple-
mentação de Estudos (Certifica-
ção Adicional – nos níveis Introdu-
tório, Intermediário e Avançado).

4Os alunos de Direito po-
dem optar por um ou mais cur-
sos de Certificação Instrumental 
em Linguagem e Comunicação 
Profissional, oferecidos pela Fa-
culdade de Letras.

FOTO: BRUNO TODESChINI/ARQUIVO PUCRSPor qUe estUdAr 
línGuAS?

4Ao aprender uma língua 
estrangeira, o estudante e o 
profissional de diferentes áreas 
abrem portas no mercado de 
trabalho, incrementam o seu 
currículo e podem participar 
de atividades de mobilidade 
acadêmica e intercâmbios no 
exterior. Isso sem contar com o 
desenvolvimento intelectual e 
a ampliação do conhecimento 
de mundo.

NiveLAMeNto
4Se o interessado tem dú-

vidas sobre o nível em que deve 
matricular-se, antes de realizar 
o processo pode fazer um teste 
de nivelamento on-line: www.
pucrs.br/fale, link Teste de Ni-
velamento.
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A mudança começa por uma 
firme decisão interior, passa pelo 
exercício da liderança, o trabalho 
em grupos, equipes e comunidades 
para atingir âmbitos maiores.
(ivo Pedro oro)

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

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

O boletim semanal PUCrs NotíCiAs é editado pela Asses-
soria de Comunicação Social da Universidade. Coordena-
dora da Assessoria: Ana Luisa Baseggio • editora execu-
tiva: magda Achutti • edição: Ana Paula Acauan, magda  
Achutti e Vanessa mello • redação: Ana Paula Acauan, Bianca 
Garrido, magda Achutti, mariana Vicili, Sandra modena e Vanessa 
mello • revisão: Antônio Dalpicol • Fotógrafos: Bruno Todeschini 
e Gilson Oliveira • Publicação on-line: Rodrigo Ojeda • estagiá-
rias: jéssica mello e Luíza Pozzobon • Projeto gráfico: PenseDe-
sign • impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das no-
tícias diá rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

4Bailando nas Férias. Ins-
crições até 15/7. Início das 
aulas: 16/7. Turmas: (A) 
Forró e Salsa, (B) Samba de 
Gafieira e Bolero e (C) Zouk. 
Promoção: Faculdade de 
Educação Física e Ciências 
do Desporto.   

4Curso de extensão em ex-
cel Básico 2007. Inscrições 
até 15/7. Início das aulas: 
16/7. Horário: das 19h às 
22h15min. Promoção: Facul-
dade de Administração, Con-
tabilidade e Economia.   

4Curso de extensão em 
Assistência de direção para 
Cinema e televisão e intro-
dução à Continuidade. Ins-
crições até 15/7. Início das 
aulas: 16/7. Horário: das 14h 
às 17h20min. Promoção: Fa-
culdade de Comunicação So-
cial.   

4Curso de extensão em 
Bioinformática. Inscrições 
até 15/7. Início das aulas: 
16/7. Horário: das 8h às 
17h35min. Promoção: Fa-
culdade de Biociências.  

DiA 4 4 qUArtA-FeirA

4Avaliação de disciplinas da Graduação. Últi-
mo dia para alunos e professores responderem 
às questões em Central de Alunos no site www. 
pucrs.br, link informações acadêmico-financeiras, 
e no site www.pucrs.br/autoavaliacao, respectiva-
mente. Informações: 3320-3630. Promoção: Pró-
-Reitoria de Graduação.

41ª Feira da Leitura. Local: Praça de Eventos do 
Mercado Público. Até o dia 9/7. Horário: das 9h às 
18h. Programação: oficinas gratuitas de mediação 
de leitura aos bibliotecários. Edipucrs participa 
com estande expondo suas obras. Promoção: Clu-
be dos Editores do Rio Grande do Sul.

4Curso de extensão PCr em tempo real: uma 
nova ferramenta para análises moleculares. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 9/7. 
Horário: das 17h45min às 22h15min. Promoção: 
Faculdade de Biociências.   

4sobremesa Musical. Apresentação da Or-
questra Filarmônica da PUCRS em homenagem 
a Mozart. Regência do maestro Marcio Buzatto. 
Horário: 13h. Local: prédio 9, saguão. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical.

DiA 5 4 qUiNtA-FeirA

41º Curso Básico Compreendendo a Captura e o 
Armazenamento de Carbono. Último dia de inscri-
ções. Data: de 30/7 a 3/8. Local: prédio 96I, audi-
tório do Talento Empreendedor, no Tecnopuc. Ins-
crições: www.pucrs.br/cepac/1ccac. Informações:  
3320-3689. Promoção: Centro de Excelência em 
Pesquisa e Inovação em Petróleo, Recursos Mi-
nerais e Armazenamento de Carbono (Cepac) e 
Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF).

DiA 7 4 SábADO

4Campeonato Master de 
Natação de inverno. Data: 
7/7 e 8/7. Local: Parque Es-
portivo da PUCRS. Evento 
voltado para nadadores de 
20 até 80 anos. Provas nos 
estilos peito, crawl, costas e 
borboleta. Participa da ati-
vidade a equipe master do 
Grêmio Náutico Gaúcho, com 
os atletas Francismar Siviero, 
Luiz e Naima Portinho, Lu-
ciana Dresseno, Ana Paula 
Motola e Silvio Holderbaum. 
Promoção: Federação Gaú-
cha de Desportos Aquáticos.

DiA 8 4 DOminGO

4Curso de extensão Pacote 
office 2007 Básico. Último 
dia de inscrições. Conteúdo: 
Word, Power Point e Excel. 
Início das aulas: 9/7. Horá-
rio: das 19h às 22h15min. 
Promoção: Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e 
Economia.    

4Curso de extensão Ciên-
cias Farmacêuticas. Últi-
mo dia de inscrições. Início 
das aulas: 9/7. Horário: das 
13h30min às 18h10min. Pro-
moção: Faculdade de Farmá-
cia e Instituto de Toxicolo-
gia.   

 Informações e inscrições na Educação Continuada: prédio 15, sala 112, 3320-3727 e www.pucrs.br/educacaocontinuada.

diA 10 4 terçA-FeirA

413º salão de iniciação Científica. Úl-
timo dia de inscrições. O evento é um 
espaço de socialização entre estudantes 
de graduação, professores e pesquisado-
res. Data: de 1º a 5/10. Local: prédio 40. 
Inscrições e informações: www.pucrs.br/
salao.


