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A FACULDADE de Comunicação Social (Fame-
cos) promove, de 16 a 18/9, a 26ª edição do SET 
Universitário com a temática central Mosaicos – A 
comunicação em diferentes combinações. Maior 
encontro de comunicação na área de graduação do 
País, o SET terá 12 palestras e mais de dez oficinas 
com profissionais em atuação no mercado. A Mos-
tra Competitiva, evento paralelo, recebeu 926 tra-
balhos, o maior número desde a criação do evento. 
O SET tem o patrocínio do Grupo RBS, da Fiat e da 
Globosat.

NOS DIAS 13 e 14/9, ocorre 4º Se-
minário Integrador do Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(Pibid), que deve reunir os 227 bolsistas 
da PUCRS. A programação conta com 
palestras, apresentação de projetos in-
terdisciplinares, plenária e momento 

AUE, nos prédios 32 e 40. AUE é como o 
programa desenvolvido na PUCRS é inti-
tulado – Articulação Universidade-Escola 
para a Formação de Professores. A pales-
tra de abertura, no dia 13, às 9h, será com 
o secretário estadual da Educação, José 
Clóvis de Azevedo.

Evento mostra projetos do Pibid

SEGUNDO O Ranking Universitário Folha 2013, entre as universidades privadas, 
a PUCRS é a segunda melhor do País, atrás da PUC-Rio, e a primeira no Rio Grande do 
Sul, com a nota 82.94. O melhor índice da Instituição está no item Inovação, no qual 
ficou em 11º lugar nacionalmente. O ranking, do jornal Folha de S. Paulo, tem cinco 
indicadores, totalizando 100 pontos: ensino, pesquisa, mercado de trabalho, inovação 
e internacionalização. Detalhes: http://ruf.folha.uol.com.br/2013.

PUCRS é a 2ª melhor 
universidade privada do País
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O E-BOOK Universo 
Feminino 2: Violência 
contra a mulher, da psicó-
loga Rosane Machado, será 
lançado, pela Edipucrs, dia 
13/9, às 14h, no auditório 
térreo do prédio 50. A ses-
são de autógrafos ocorre no 
evento Universo Feminino 
em Debate. No dia 13/9, a 
partir das 10h, haverá pa-
lestras sobre A questão do feminino como constru-
ção cultural versus natural e Lei Maria da Penha: 
avanços e desafios. No dia 14/9, um dos temas será 
As múltiplas faces da violência contra a mulher e 
estratégias de enfrentamento. Informações e ins-
crições: www.universofemininoemdebate.com.br.

Universo Feminino em Debate

O HOSPITAL São Lucas 
passa a contar com a tecnologia 
mais moderna disponível para 
a realização de procedimentos 
cardíacos. Trata-se do equipa-
mento de cateterismo Artis Zee, 
da Siemens, que proporciona 
mais eficácia e segurança ao 
diagnóstico e ao tratamento de 
problemas como infarto, angi-
na e doenças das válvulas e do 
músculo cardíaco. A tecnologia 
utiliza a imagem associada a 
cateteres, o que torna os procedimentos menos invasivos por não exigir a abertura 
do tórax. No dia 2/9, uma paciente de 82 anos, com estenose aórtica, foi submetida 
à troca da válvula. Ela não poderia fazer a cirurgia convencional, pois tinha risco de 
mortalidade de 30%. O implante transcateter de valva aórtica reduziu o índice para 
5% e também o período de recuperação, de dez a 15 dias de internação para três.
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DE 12 a 14/9, um evento 
no auditório do prédio 15 
marca os 50 anos do Jornal 
Mundo Jovem. O Seminário 
Internacional: Educação, 
Juventudes e Comunica-
ção busca refletir sobre os 
espaços sociais, escolares e 
midiáticos que as juventu-
des brasileiras frequentam. 
Serão realizados debates, 
conferências e grupos temáticos. No sábado, às 
14h, no teatro do prédio 40, haverá show do cantor 
Zé Vicente, aberto ao público, mediante doação de 
1kg de alimento não perecível. O evento conta com 
apoio das Faculdades de Educação e de Teologia e do 
Centro de Pastoral e Solidariedade. A programação 
completa está no www.mundojovem.com.br. Além 
do evento, o Mundo Jovem comemora o aniversário 
com novo projeto gráfico, produção de documentá-
rio e publicação de livro. O veículo, sob orientação 
da Faculdade de Teologia, está presente em todos os 
estados, atingindo cerca de 3 mil cidades e oferecen-
do um conteúdo voltado a professores, comunidades 
e grupos de jovens.

Seminário comemora 50 
anos do Mundo Jovem
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Cine Comentado 
exibe Querido 
companheiro
O FILME Querido companheiro, 
de Lawrence Kasdan, será exibido 
em 16/9 no projeto Matinê das 
Duas – Cine Comentado. O longa-
-metragem traz Diane Keaton no 
papel de Beth, uma mulher que en-
contra um cachorro na estrada e o 
resgata. Durante um final de sema-
na, seu marido perde o cachorro e 
inicia-se então uma busca pelo animal e, ao mesmo tempo, para 
reparar a relação entre eles. A sessão, voltada para pessoas acima 
de 50 anos, é seguida de debate. O encontro ocorre no auditório 
do prédio 40, a partir das 14h15min. A realização é do Núcleo de 
Pesquisas em Demandas e Políticas Sociais (Nedeps), da Facul-
dade de Serviço Social. Informações: 3353-4114.
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Moda e sustentabilidade 
combinam
COMPRAR ROUPAS em 
excesso pode contribuir para 
a degradação do planeta. Para 
produzir camisetas, calças e ca-
sacos, são necessários milhares 
de litros de água. Sendo assim, 

é melhor optar por produtos e 
serviços que ofereçam qualida-
de e responsabilidade em suas 
ofertas. O mercado tem peças 
e acessórios sustentáveis que 
possuem mais durabilidade e 

preço menor. Exemplos disso 
são o couro ecológico, mate-
rial utilizado na confecção de 
bolsas e jaquetas, e as biojoias, 
feitas com matérias-primas na-
turais. Outras opções, cada vez 

mais presentes no dia a dia, são 
os tecidos e produtos baseados 
no reaproveitamento de ma-
teriais. Informa-
ções: www.envido.
com.br.

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

Física para a terceira idade

Fonte:  
Projeto USE

Dança de salão
A ACADEMIA de 
Ginástica do Parque Es-
portivo está com matrí-
culas abertas para dança 
de salão. As aulas consis-
tem no aprendizado bá-
sico dos ritmos de bole-
ro, samba, pagode, salsa, 
sertanejo universitário, 
tango, forró e valsa. Inte-
ressados podem agendar uma aula experimental. Informações: 
3353-4787, 3353-4934 ou www.pucrs.br/parqueesportivo.

ESTÃO ABERTAS as inscri-
ções para os Encontros de Física 
do Cotidiano para a Terceira Idade. 
A atividade ocorre às quintas-fei-
ras, das 9h30min às 11h30min, na 
sala 109 do prédio 10, e é voltada 
para pessoas acima de 60 anos. O 

objetivo é apresentar, por meio 
do estudo teórico e experimental, 
como a Física acompanha e expli-
ca o dia a dia. Inscrições gratuitas 
pelo 3320-3535 ou pelo fisica@
pucrs.br. Realização: Faculdade 
de Física.

Edipucrs e Tecnopuc  
promovem Feira do Livro
A EDIPUCRS e o Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc) rea-
lizam Feira do Livro, com preços especiais, até o dia 13/9, das 9h às 
19h15min. O evento, que comemora os 25 anos da Editora e os dez 
anos do Parque, ocorre em frente ao Portal Tecnopuc. Haverá obras 
de várias editoras universitárias e de diversas áreas do conhecimento.

Ópera Otello
O CORAL e a Orquestra Filarmônica da PUCRS apresentam a 
Ópera Otello, de Giuseppe Verdi, baseada no romance de William 
Shakespeare, nos dias 28 e 29/9. O espetáculo será no Salão de Atos, 
às 16h, em ambos os dias. A regência será de Roberto Tubaro, da Es-
panha, e entre os solistas estarão cantores da Espanha e da Argen-
tina. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro do Bourbon Country. 
Informações: 3320-3582.

Professor da Universidade de Lisboa
O PROGRAMA de Pós-
-Graduação em História promo-
ve as palestras As novas frontei-
ras do nacionalismo e Extremis-
mo político de direita na União 
Europeia, nos dias 24 e 25/9, às 

16h30min, na sala 307 do prédio 
3. O ministrante será José Pedro 
Zúquete, da Universidade de 
Lisboa, Portugal. Inscrições gra-
tuitas e no local. Informações: 
3320-3534.
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Fonte: Escritório de 
Carreiras da PUCRS

4 Vale opinar, mas é fácil dar mar-
gem a muitas interpretações. 
Demonstrar conteúdo nas coloca-
ções, fazer as pessoas refletirem, 
ser claro e evitar tons pejorativos 
são algumas dicas. 

4 Ao postar uma foto, a pessoa deve 
pensar se mostraria a imagem aos 
colegas de trabalho e até mesmo 
ao chefe. Caso cause constrangi-
mento ao pensar nisso, é melhor 
não publicá-la. O bom-senso, nesse caso, deu um bom recado.

4 O português é algo que sempre será avaliado pelas empresas. En-
tão toda a publicação deve ser revisada, antes da postagem. Não 
abreviar as palavras, cuidar da ortografia e não utilizar o “interne-
tês” estão entre as dicas. Pela escrita, pode-se avaliar a seriedade e 
credibilidade que a pessoa transmite.

4 Pelas redes, é possível participar de grupos e curtir páginas 
referentes a assuntos de interesse. Dessa forma, pode-se co-
nhecer muito uma pessoa, em relação aos 
seus gostos, hobbies, eventos e locais que 
frequenta.
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Para esclarecer alguma dúvida ou sugerir um 
tema para o Superdicas, entre em contato pelo 
ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

A DINÂMICA dos relaciona-
mentos nas redes sociais está muito 
atrelada ao marketing pessoal, pois 
é possível criar uma imagem que se 
pensa ser a mais apropriada e inte-
ressante e que pode trazer frutos, 
sejam eles novos amigos ou novos 
trabalhos. Existem muitas redes 
e em cada uma há uma interação 
diferente e também exige um posi-
cionamento único e individual. Há 
aquelas mais voltadas ao âmbito 
profissional (Linkedin) e à vida pes-
soal (Facebook, Twitter, Instagram, 
Google Plus e Foursquare, entre ou-
tras). Independentemente do tipo 
de site que se escolha para interagir, 
é necessário muito cuidado com o 
que se escreve, com as fotos posta-

A influência das redes 
sociais na carreira

O LIVRO 
Rosalva – 
m ã o s  d e 
fada ,  do 
professor 
das Facul-
dades de 
L e t r a s  e 
de Educa-
ção CEL-
SO SISTO, 
conquistou 
o selo Altamente Recomendável 
2013, na categoria Criança, da Fun-
dação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil. A instituição é a maior pro-
motora e legitimadora da qualidade 
das obras de literatura infantil e ju-
venil, lançadas no Brasil. Cisto tem 
72 livros publicados para crianças 
e jovens e foi agraciado com vários 
prêmios.

O TRABALHO Prevalência de soroti-
pos e resistência antimicrobiana de cepas 
invasivas de Streptococcus pneumoniae 
em hospital terciário ganhou o prêmio de 
melhor tema livre no Congresso Gaúcho 
de Pneumologia. A pesquisa foi realizada 
no Serviço de Pneumologia do Hospital 
São Lucas pela equipe composta por CYN-
THIA DULLIUS, ROGÉRIO CASARIN, 
VANY PAGNUSSATTI, ROBERTA 
KATZAP e JOSÉ MIGUEL CHATKIN. 
O estudo teve o apoio do Laboratório de 
Microbiologia do HSL e do Instituto Adol-
pho Lutz, de São Paulo.

O CONSELHO Deliberativo do CNPq esco-
lheu o professor ARNO KERN, do Programa de 
Pós-Graduação em História, para compor, como 
membro titular, o Comitê de Assessoramento de 
Antropologia, Arqueologia, Ciências Políticas, Direito, 
Relações Internacionais e Sociologia. Seu mandato 
será de 2013 a 2016.

NO 26º Congresso Internacional da Sociedade de 
Teologia e Ciências da Religião, o professor ÉRICO 
HAMMES, da Faculdade de Teologia, foi eleito vice-
-presidente da nova diretoria da entidade. O evento foi 
realizado em Belo Horizonte, na PUC-Minas.

O PROFESSOR JÚLIO CÉSAR BIC-
CA-MARQUES, da Faculdade de Bio-
ciências, proferiu a palestra de abertura 
do 2º Congresso Latino-Americano de 
Primatologia e do 15º Congresso Bra-
sileiro de Primatologia, realizados em 
Recife (PE). Abordou o tema Desafios 
para a conservação dos primatas neo-
tropicais: aprendendo com os macacos 

e para os macacos. Nos eventos foi criada a Sociedade Latino-Americana de Primatologia, da 
qual Bicca-Marques será o coordenador da área de pesquisa. A equipe do Laboratório de Pri-
matologia, coordenada pelo docente, apresentou 14 trabalhos. O diplomado em Ciências Bio-
lógicas e mestre em Zoologia pela PUCRS FELIPE ENNES SILVA ganhou o Prêmio Liza Veiga 
de Conservação por suas expedições na Amazônia em busca do Mico marcai (foto), espécie de 
sagui conhecida apenas por três peles depositadas no Museu da USP no início do século passado.

das e os comentários, pois cada vez 
mais as empresas entram nos perfis 
para conhecer um pouco mais sobre 
os profissionais. O que é exposto 
pode reforçar positivamente uma 
imagem ou criar uma má impressão 
a respeito da pessoa.

ORIENTAÇÕES
4 A linha do tempo em uma rede 

social pode se assemelhar à traje-
tória profissional. Por mais que se 
pense que são separados, o que 
é postado repercute no ambien-
te de trabalho. É recomendável 
dosar as frases e comentários, 
nunca os fazendo de forma pes-
simista e que gere desconforto 
para os demais.
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DIA 11 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical.  Especial Músicas 
Gauchescas. Apresentação dos solistas Adriana 
de Almeida e Jean Marcel de Lima. Regência: 
Marcio Buzatto. Horário: 13h. Local: saguão 
do prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura.   
4Sessão de Julgamento do Tribunal Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais. Horário: 
8h30min. Local: auditório do prédio 11. Inscri-
ções gratuitas na secretaria da Faculdade de 
Direito (Fadir), 8º andar do prédio 11. Infor-
mações: 3320-3634. 
4Curta um Conto. Apresentação e discussão 
do curta O boxeador, de Leonardo Wittmann. 
Horário: 18h. Local: Arena do Celin, prédio 8. 
Inscrições gratuitas. Informações: 3320-3528. 
Promoção: Faculdade de Letras.

4Colóquio Internacional Brasil-Portugal: 
ideias e diálogos entre dois mundos. 
Data: 11 e 12/9. Ministrantes: professores Fer-
nando Catroga (Universidade de Coimbra), 
Maria Stella Bresciani (Unicamp), Márcia 
Capelari Naxara (Unesp), Virgínia Camilotti 
(Unimep), Maria Eunice Moreira, Ruth Chit-
tó Gauer e Marçal Paredes (todos da PUCRS). 
Horário: 14h. Local: sala 307 do prédio 3. 
Inscrições gratuitas e no local. Informações:  
3320-3534. Promoção:Programa de Pós-Gra-
duação (PPG) em História, da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas (FFCH).

4Piquete Querência Pastoral. Até 4/10. O 
espaço é voltado para acadêmicos e colabora-
dores realizarem encontros de confraterniza-
ção. Informações e inscrições: www.pucrs.br/
pastoral, na secretaria do Centro de Pastoral 
(prédio 17, sala 101) ou no fone 3320-3576. 
4Vestibular Simulado. Inscrições abertas e 
gratuitas em www.pucrs.br/feiradasprofissoes. 
A prova será em 26/9, durante a Feira das Pro-
fissões. Os participantes terão desconto de 50% 
na inscrição para o Vestibular de Verão 2014 
da Universidade. Promoção: Proex. 
4EDP em Negociação. Último dia de inscri-
ções. Início das aulas: 12/9. Horário: segundas 
e terças-feiras, à noite. Promoção: Faculdade 
de Administração, Contabilidade e Econo-
mia. 

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

O Pai do céu faz nascer  
o sol e chover para bons  
e maus por cortesia.

(São Francisco de Assis)

Centro de Pastoral e Solidariedade:  
Venha fazer parte desta história. 

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

DIA 12 4 QUINTA-FEIRA
4Curso de extensão Impermeabilização na Cons-
trução Civil. Último dia de inscrições. Início das au-
las: 13/9. Horário: sextas, das 14h às 17h30min e das 
18h45min às 22h, e sábados, das 8h50min às 12h25min. 
Promoção: Faculdade de Engenharia. 

DIA 13 4 SEXTA-FEIRA
4Palestra sobre cirurgia da obesidade. Minis-
trante: cirurgiã Letícia Biscaino Alves e integrantes da 
equipe do Centro da Obesidade e Síndrome Metabólica 
do Hospital São Lucas. Horário: 18h. Local: Anfiteatro 
Irmão José Otão, 2º andar do HSL. Inscrições gratuitas 
e no local.
4Curso de extensão Prática Penal e Cível: as Prin-
cipais Peças Processuais. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 16/9. Horário: segundas e quintas-fei-
ras, das 19h às 22h. Promoção: Fadir. 
4Curso de extensão Consultoria em Alimenta-
ção Coletiva. Último dia de inscrições. Início das au-
las: 14/9. Horário: sábados, das 8h30min às 17h20min. 
Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fi-
sioterapia. 

DIA 16 4 SEGUNDA-FEIRA
4Projeto Filosofia em Rede. Tema: Conhecimento proposicional e conhecimento competencial. 
Ministrante: Prof. Felipe de Matos Müller, da FFCH. Horário: 9h30min. Local: sala 302 do prédio 5. 
Inscrições gratuitas e no local. Informações: filosofia-pg@pucrs.br ou 3320-3554. Promoção: Grupo 
de Pesquisa Epistemologia Social e PPG em Filosofia da FFCH.

DIA 17 4 TERÇA-FEIRA
4Ingresso Extravestibular. Início das inscrições para transferência, reopção, reopção dentro 
do mesmo curso, ingresso mediante diploma de curso superior e complementação. Informações: 
www.pucrs.br/cra.
4Palestra Mundo da vida, identidade e sociedade. Ministrante: Prof. Hans-Georg Soeffner. 
Atividade proferida em alemão, com tradução simultânea. Horário: das 19h30min às 21h30min. 
Local: auditório do prédio 50. Inscrições gratuitas e no local. Informações: filosofia-pg@pucrs.br ou 
3320-3554. Promoção: PPGs em Filosofia, Ciências Sociais, Comunicação e Psicologia da PUCRS 
e em Sociologia da UFRGS.
4Curso de Extensão Comunitária. Tema: Neoplatonismo renascentista e o nascimento da ópe-
ra. Horário: 17h. Local: sala 501, prédio 5. Inscrições gratuitas e no local. Informações: Promoção: 
3320-3555. Promoção: Departamento de Filosofia da FFCH.
4Descobrindo Carreiras. Ministrante: Gustavo Duarte da Silva Goulart, da Martinelli Advo-
cacia Empresarial. Horário: 18h15min. Local: sala 1035, prédio 11. Inscrições gratuitas: eventos@ 
carreiraspucrs.com.br. Público-alvo: alunos da Fadir. Promoção: Escritório de Carreiras.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comu-
nicação Social da Universidade. Coordenadora da Assessoria: Ana Ma-
ria Roig • Editora Executiva: Magda Achutti • Edição e Redação: Ana 
Paula Acauan, Magda Achutti e Vanessa Mello • Revisão: Antônio Dalpi-
col • Fotógrafos: Bruno Todeschini e Felipe Dalla Valle • Publicação on-
-line: Rodrigo Marassá Ojeda • Estagiária: Luíza Pozzobon • Projeto grá-
fico: PenseDesign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro 
das notícias diá rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

47º Torneio Empreendedor. 
Inscrições até 20/9 para alunos de 
graduação e pós-graduação no www.
pucrs.br/nucleoempreendedor. Os 
três primeiros colocados receberão 
bolsas de estudos de R$ 15 mil, R$ 
10 mil e R$ 5 mil. Os dez primeiros 
serão pré-incubados na Raiar. Pro-
moção: Núcleo Empreendedor da 
Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia, Rede Inova-
pucrs e Fundação Irmão José Otão.
42º Encontro do Dia Nacional 
da Doação de Órgãos do HSL. 
Data: 26/9. Encontro sobre doa-
ção de órgãos. Horário: das 14h às 
17h30min. Local: Anfiteatro Ir. José 
Otão. Serão abordados temas como 
procura de órgãos, manutenção do 
potencial doador, luto, entrevista 
familiar, doação e transplante. Ins-
crições gratuitas no 3320-3261. Pro-
moção: Organização de Procura de 
Órgãos do HSL.


