
Os cuidados para  
evitar a gripe   PÁGINA 3

4 ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO INTERNA  
DA PONTIfícIA UNIVERsIDADE 

 cATÓLIcA DO RIO GRANDE DO sUL
4 AssEssORIA DE cOmUNIcAÇÃO sOcIAL
4 Ano Xi – nº 415
4 1º A 7 de Agosto de 2012

O MINIstérIO da Educação publicou portaria, no Diá-
rio Oficial da União, na qual consta o recredenciamento da  
PUCRS por dez anos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional estabelece que o credenciamento de instituições 
de ensino superior terá prazos limitados, sendo renovados, 
periodicamente, após processo regular de avaliação. Pela Lei 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 
fica estabelecida a avaliação de instituições (interna e exter-
na), de cursos e de desempenho de estudantes, sendo que o 
seu resultado constituirá o referencial básico dos processos 
de regulação e supervisão da educação superior, entre eles o 
credenciamento e o recredenciamento.

AluNOs de graduação têm prazo até 2/8 para se inscreverem no 
Programa Integrado de Ensino Graduação – Pós-Graduação (G-PG). 
Podem candidatar-se a cursar disciplinas isoladas de pós-graduação 
stricto sensu aqueles que concluíram 70% do currículo da sua gradua-
ção e tiverem interesse em seguir carreira na pesquisa. Após análise 
pela Coordenadoria de Registro Acadêmico da Pró-Reitoria de Gra-
duação e pelo Programa de Pós, se aprovados, farão a matrícula na 
condição de aluno especial nos dias 14 e 15/8. Os créditos poderão 
ser aproveitados como disciplinas eletivas da graduação e também, 
futuramente, caso ingressem no mestrado ou no doutorado na Uni-
versidade (conforme análise de cada Programa de Pós). Informações 
nas secretarias dos programas.

Recredenciamento  
da PUCRS por 10 anos

Alunos de graduação podem 
cursar disciplinas de pós

Reitor e vice são 
reconduzidos ao cargo
O reItOr Joaquim Clotet e 
o Vice-Reitor Evilázio Teixeira 
foram reconduzidos aos cargos 
pelo Chanceler da Universida-
de, o Arcebispo de Porto Ale-
gre, Dom Dadeus Grings, para 
o período 2013-2016. Entre os 
destaques da atual administra-
ção estão o incremento da in-
ternacionalização em todos os 
âmbitos acadêmicos; o grande 
incentivo à pesquisa, com a re-
cente inauguração do Instituto 
do Cérebro do RS; o empreen-
dedorismo e a inovação, com a 
criação da Rede Inovapucrs e o 
crescimento do Parque Cientí-
fico e Tecnológico (Tecnopuc), 
com o Portal Tecnopuc e as instalações em Viamão. “A PUCRS quer muito mais do que ofertar 
ensino, pesquisa e extensão de alta qualidade. Desejamos não apenas preparar técnicos e espe-
cialistas competentes, mas também formar cidadãos solidários, empreendedores, conscientes 
do papel que lhes cabe na transformação do meio em que vivem”, ressalta Clotet.

A PuCrs informa que há obras 
nas ruas Professor Cristiano Fischer e 
Frei germano, o que poderá dificul-
tar o trânsito nos horários de pico. 
Há opções de vagas nos estaciona-
mentos do Parque Esportivo com 
tarifa promocional para alunos (R$ 
2,30 por acesso) e no  Hospital são 
Lucas com valor promocional a partir 
das 18h30min (R$ 2,30 por acesso). 
Acesse o site para verificar índice 
de ocupação dos estacionamentos 
e tabela de preços: http://www3.
pucrs.br/portal/page/portal/pucrs/
servicos/mapaCampus#03b. siga no 
twitter (@estacionepucrs).

Opções de 
estacionamentos 
na volta às aulas

O PrOGrAMA Institucional de Bol-
sas de Iniciação à Docência (Pibid) está 
com inscrições abertas para os alunos 
dos cursos de Licenciatura em Biologia, 
Educação Física, Filosofia, Geografia, 
História e Ciências Sociais. São 20 vagas 
em cada área e o valor da bolsa é de R$ 
400 mensais. As inscrições seguem até o 
dia 3/8 e podem ser feitas nas secretarias 
das Faculdades de Biociências, Educação 
Física e Ciências do Desporto e Filosofia 
e Ciências Humanas.

Inscrições abertas 
para bolsas do Pibid
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Olimpíadas  
da PUCRS
estãO AbertAs até 15/8 as inscrições para 
a 5ª edição das olimpíadas da PuCRs pelo www. 
pucrs.br/olimpiadas. o evento será realizado nos 
dias 1º, 15 e 29/9 e 20/10, no Parque esportivo. 
As modalidades são futebol de campo, futsal, mi-
nirrústica, natação e paddle masculino e feminino, 
futevôlei e tênis masculino e vôlei de areia femini-
no. Podem participar alunos da graduação e pós-
-graduação, diplomados, funcionários da PuCRs, 
do Hospital são Lucas e da gráfica epecê e usuários 
do Parque esportivo matriculados na Academia de 
ginástica ou na escola de natação. Funcionários do 
Parque Científico e tecnológico (tecnopuc) estão 
convidados a participar da minirrústica. o apoio é da 
Pró-Reitoria de extensão, da Pró-Reitoria de Assun-
tos Comunitários e da Faculdade de educação Física 
e Ciências do desporto. informações: 3353-4676.

Fotografia, ciência e arte
O CNPq promove o 2º Prêmio de Fotografia, Ciência e Arte, voltado 
para a comunidade científica e tecnológica brasileira. Inscrições pelo 
www.premiofotografia.cnpq.br até 3/8. São seis categorias e o primeiro 
colocado em cada modalidade receberá passagem aérea e hospedagem 

para participar da Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia (SNCT), de 15 a 21/10, em Brasília.

Conferência sobre abandono
da educação superior
dIA 6/8, encerra-se o prazo de inscrições e de 
envio de resumos de trabalhos para a 2ª Con-
ferência Latino-Americana sobre Abandono da 
Educação Superior (Clabes). As três comunicações 
mais bem avaliadas receberão certificado, serão 
publicadas e os autores receberão passagem aé-
rea para participar da 3ª Clabes. O evento ocorre-
rá na PUCRS, nos dias 8 e 9/11, com a dis cussão 
de possíveis causas e fatores que influenciam 
o abandono, práticas para acesso, integração e 
planejamento, políticas públicas e gestão institu-
cional. Informações e envio de resumos: http:// 
clabes2012-alfaguia.org.pa.
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Transporte público x 
carro particular
VOCê deVe ter notado que as vias estão 
cada vez mais congestionadas. É o reflexo 
das condições favoráveis para a compra de 
veículos e também da falta de hábitos sus-
tentáveis. Segundo o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, caso cada usuário 
opte por deslocar-se com um carro, emitirá 

oito vezes mais CO2 que um ônibus e 36 ve-
zes mais que o metrô. Isso acontece porque 
um ônibus pode retirar das ruas entre 20 e 
40 motos ou ainda 38 carros (considerando 
a ocupação média de 1,2 pessoas por carro). 
Para prover condições satisfatórias para o 
uso do transporte coletivo, o sistema deve-

rá aumentar a frota de ônibus e as linhas 
de metrô para atender aos novos usuários, 
principalmente em horários de pico. Um 
bom começo para quem não vive sem o au-
tomóvel é a carona solidária 
ou o rodízio de veículos com 
colegas e amigos.

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

Foto: ARquivo PuCRs

salão de Iniciação Científica  
recebe inscrições
Até O dia 10/8, a PuCRs recebe proje-
tos para o 13º salão de iniciação Científica, 
promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação. Com objetivo de divulgar 
e avaliar pesquisas envolvendo estudantes 
da graduação, professores e pesquisado-

res de diferentes universidades brasileiras, 
o evento ocorre de 1º a 5/10. inscrições 
e informações: www.pucrs.br/salao, setor 
de iniciação Científica (sala 111 do prédio 
15) e salaoic@pucrs.br. A divulgação dos 
resultados será em 14/11, pelo site.
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Fonte:  
Projeto use

Desvendando a Física
A FACuldAde de Física recebe inscrições, 
até 8/8, para os Encontros de Física do Cotidia-
no para a Terceira Idade. As oficinas abordam 
temas como temperatura, pressão atmosférica, 
energia e física na medicina. Os encontros mes-
clam teoria com experimentos práticos e ocorrem 
de 9/8 a 20/12, às quintas-feiras, das 9h30min 
às 11h30min. As ins-
crições, gratuitas, 
podem ser feitas pelo 
fisica@pucrs.br ou 
pelo 3320-3535. As 
vagas são voltadas 
para pessoas acima de 
60 anos.

fOTO: B s k/sTOck.xcHNG



PuCRs notíCiAs nº 415  4 1º A 7 de Agosto de 2012  4 3

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

A VOltA às aulas é o momento de re-
encontro entre colegas e professores, com 
calorosos abraços e beijos. Porém, é bom 
estar atento às dicas das Secretarias de 
Estado da Saúde e da Educação para pre-
venir gripes e resfriados, em especial o ví-
rus Influenza H1N1, a conhecida gripe A:

4Higienize as mãos com água e sa-
bonete antes das refeições e após tossir, 
espirrar ou usar o banheiro.

4Evite apertos de mão, abraços e bei-
jos ao reencontrar colegas.

4Não compartilhe alimentos, copos, 
toalhas e utensílios de uso pessoal.

Como prevenir a gripe

eM VIsItA ao Parque Científico e 
tecnológico (tecnopuc), no dia 25/7, o 
secretário executivo do Ministério das 
Comunicações, Cezar Alvarez, conhe-
ceu as iniciativas do Parque, em espe-
cial a execução do Centro tecnológico 
Audiovisual (tecna), lançado em agosto 
de 2011 e em plena expansão no tec-
nopuc em viamão. um dos objetivos do 
tecna é consolidar o Rio grande do sul 
como polo audiovisual capaz de atrair 
produções nacionais e internacionais. 
também irá oferecer soluções integra-
das para as necessidades dos agentes 
e empresas do setor, com ênfase na 
tecnologia.

luCIANO deNArdIN de OlIVeIrA, pro-
fessor da Faculdade de Física, é um dos 30 
brasileiros selecionados para um curso que 
está sendo realizado neste mês de agosto 
na Organização Europeia para a Pesquisa 
Nu clear, referência mundial em física nu-
clear, onde foi feita a descoberta do bóson 
de Higgs – chamada de Partícula de Deus. 
De Genebra, Denardin voltará abastecido 
com material para seus alunos da PUCRS.

O Museu de Ciências e Tec-
nologia recebeu do  TripAdvisor 
(www.tripadvisor.com) o Certi-
ficado de Excelência 2012 pelas 
ótimas avaliações dos viajantes 
que o acessam. O TripAdvisor 
é considerado o maior site de 
viagens do mundo, compilan-
do observações e avaliações dos 
seus usuários.

PrIslA ÜCKer CAlVettI, egressa do 
doutorado em Psicologia, recebeu o prê-
mio Early Career Awards pela partici-
pação no 12th International Congress of 
Behavioral Medicine: From Basic Scien-
ce to Clinical Investigation and Public  
Health, em Budapeste (Hungria). Prisla 
concorreu com um resumo de sua tese 

sobre Fatores biopsicossociais predi-
tivos para adesão e qualidade de vida 
de pessoas que vivem com HIV/Aids 
bem-sucedidas no tratamento de saúde. 
Foi orientada pelo professor GAbrIel  
CHIttÓ GAuer e teve consultoria es-
tatística do professor JOãO FelIZ MO
rAes, da Faculdade de Matemática.

MArCelO GAtterMANN PerIN, 
professor do Pós-graduação em Administra-
ção da Faculdade de Administração, Conta-
bilidade e economia, recebeu o Best Paper 
Award da 10th Wageningen international 
Conference on Chain and 7network Manage-
ment, realizada em Wageningen (Holanda). 
o artigo, realizado em coautoria com colegas 
do País e exterior e intitulado Consumers 
values and attitudes and their relation with 
pork products consumption: A study from Q-
-PorkChains in Brazil, é resultado do projeto 
de pesquisa q-PorkChains, financiado pela 
união europeia.

Fonte: secretarias de Estado 
da saúde e da educação

4Evite tocar os olhos, o nariz ou a boca 
após contato com qualquer superfície.

4Proteja com lenços, preferencialmen-
te descartáveis, a boca e o nariz ao tossir ou 
espirrar.

4Caso apresente sintomas de gripe, 
procure seu médico ou Posto de Saúde, 
mesmo que por telefone.

Os sintomas apresentados por pacientes 
com suspeita de gripe A são febre acompa-
nhada de tosse ou dor de garganta (na au-
sência de outros diagnósticos), podendo ou 
não estar acompanhada de cefaleia (dor de 
cabeça), mialgia (dor nos músculos), artral-

gia (dor nas articulações) ou dispneia (falta 
de ar). O quadro apresentado é de doença 
aguda de iní-
cio súbito.
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Solidariedade é a determinação 
firme e perseverante de se 
empenhar pelo bem comum; ou seja, 
pelo bem de todos e de cada um, 
porque nós somos verdadeiramente 
responsáveis por todos.

(Papa João Paulo II)
Centro de Pastoral e solidariedade: Venha fazer parte  
desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 33534446, 33534338 ou  
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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DIA 1º 4 quArtA-FEIrA
4Sobremesa Musical. Apresentação de Luana Fernandes, finalista 
do Concurso Palco PUCRS. Participação de Ricardo Cordeiro e Catulo 
Fernandes. Repertório com músicas próprias da cantora e homenagem 
a intérpretes nacionais e internacionais. Horário: 13h. Local: prédio 9, 
saguão. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

4Palestras para a comunidade. Tema: Prevenindo aterosclerose. 
Ministrante: prof. Newton Terra. Atividade aberta ao público. Horá-
rio: 15h. Local: 3º andar do Hospital São Lucas, sala 2 do Instituto de 
Geriatria e Gerontologia da PUCRS (IGG). Informações: 3336-8153. 
Promoção: IGG.

4Curso de especialização em Odontopediatria. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 23/8. Horário: Quintas pela manhã e tarde e 
sextas-feiras pela manhã. Promoção: Faculdade de Odontologia.  

4Curso de extensão Cuidadores de Idosos. Último dia de inscri-
ções. Início das aulas: 2/8. Horário: Quintas, sextas-feiras e sábados, 
das 8h30min às 12h. Promoção: IGG.  

4Entrega dos cadernos PuCrS 2012 aos calouros. Até 10/8. Ho-
rário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h15min. Local: Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários, prédio 15. Informações: 3353-4111.

dIA 2 4 quIntA-FEIrA
4Ciência e tecnologia Aplicada à Comunicação com o Pacien
te. Ministrante: Divaldo Lira, professor e coordenador do Laboratório 
de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social da Universidade Federal de 
Sergipe. Horário: 19h30min. Local: auditório do prédio 9. Entrada 
franca. Informações: cristina.werlang@pucrs.br. Promoção: Faculda-
de de Farmácia.

dIA 4 4 sÁbAdO
42ª edição do Karaoke Solidário 2012. Horário: 14h. Local: audi-
tório 102 do prédio 40. Inscrições: para cantores, no local, mediante a 
doação de uma unidade ou pacote de produtos de limpeza. Entrada fran-
ca para o público em geral. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa.

4Encontro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica – 
Capítulo rS. Participação de Neil Hutcher, chefe médico da Surgical 
Review Corporation, organização internacional que concede a certifica-
ção de Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica em todo o mundo. 
Horário: 9h. Local: anfiteatro Irmão José Otão, do Hospital São Lucas. 
Informações e inscrições: casagrandedaniela@gmail.com. Promoção: 
Centro da Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas.

4lançamento do livro Papéis nada 
avulsos, com a publicação de pes
quisas realizadas pelo Delfos sobre 
escritores deste Espaço. Organizadora: 
professora Maria Eunice Moreira. Data: 
9/8. Horário: 17h30min. Local: saguão da 
Biblioteca, prédio 16. A cerimônia também 
comemora os 5 anos de lançamento do Del-
fos – Espaço de Documentação e Memória 
Cultural e será seguida de sessão de autó-
grafos. Promoção: Faculdade de Letras.

4temas de Psiquiatria. A edição de 
2012 abordará a Psiquiatria infantil – a 
criança em desenvolvimento na clínica, na 
pesquisa e as repercussões na vida adulta. 
Data: de 20 a 23/8. Horário: 20h.Local: an-
fiteatro Irmão José Otão, 2º andar do Hos-
pital São Lucas. Inscrições: Ambulatório de 
Psiquiatria, 3º andar do HSL. Informações: 
3339-5798 e 3320-3367. Promoção: Cen-
tro de Estudos de Psiquiatria Integrada.

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

dIA 6 4  

SEgunDA-FEIrA
4Física no Cinema. 
Filme: Alta frequência, 
do diretor Gregory Ho-
blit. Horário: 16h30min. 
Local: sala 220, prédio 
10. Após a atividade, será 
realizado um debate sobre 
o tema com a participação 
de professores da Facul-
dade de Física (Fafis). In-
formações: 3320-3535. 
Promoção: Fafis.

4Simpósio Subjetivi
dade, biografia e so
ciedade. Até 8/8. Mi-
nistrantes: professores 
da Universität St. Gallen 
(Suíça), Waseda Univer-
sity (Japão), Universität 
Göttingen (Alemanha), 
PUCRS, UFRGS e Univer-
sidade Federal de Uber-
lândia. As palestras dos convidados estrangeiros terão tradução simultânea. 
Local: auditório do Instituto Goethe, avenida 24 de Outubro, 112, Porto 
Alegre. Informações: 3320-3534. Inscrições: prog@portoalegre.goethe.org 
Promoção: Programas de Pós-Gradu a  ção em Ciências Sociais e História da 
PUCRS, em parceria com o Instituto Goethe Porto Alegre e com o Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS.

4Curso de especialização em Gestão de eventos (modalidade a 
distância). Último dia de inscrições. Início das aulas: 28/8. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia e Coordenadoria 
de Educação a Distância.  

4Curso de especialização em Gestão empresarial (modalidade 
a distância). Último dia de inscrições. Início das aulas: 28/8. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia e Coordenadoria 
de Educação a Distância.  

4Curso de extensão espanhol rumo à Copa (modalidade a dis
tância). Último dia de inscrições. Início das aulas: 20/8. Promoção: Insti-
tuto de Cultura Hispânica e Coordenadoria de Educação a Distância.  

DIA 7 4 tErçA-FEIrA
4Curso de especialização em Bioética. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 28/8. Horário: Terças e quartas-feiras, das 18h às 22h30min. 
Promoção: Instituto de Bioética.  


