
Parque Esportivo 
comemora dez anos
ATÉ O final de setembro, o Parque Es-
portivo desenvolve uma série de ações para 
celebrar seus dez anos. Em 18/9, às 18h, 
ocorre o 1º Torneio de Futsal, masculino 
e feminino, para locatários mensalistas. A 
exposição Espaço Memória: imagens dos 
dez anos vai até 19/9 no saguão térreo do 
prédio 81, com fotos de eventos realizados 

desde 2003. No dia 28/9, o grupo 
de corrida participa do Poa Night 
Run, com provas de 3km, 5km e 
10km e saída do anfiteatro Pôr do 
Sol, às 20h30. Entre as novidades, 
o Parque conta com aquisição recente de 
novos equipamentos de musculação para a 
Academia de Ginástica e página no site de 

relacionamento Facebook. Informações: 
3353-8329, 3353-4903 e www.pucrs.br/
parqueesportivo.

A REVISTA PUCRS Informação impressa e 
digital (www.pucrs/revista) dá um novo passo 
rumo à internacionalização. A partir desta edi-
ção (setembro/outubro), conta com resumos 
em inglês em algumas reportagens. A matéria 
de capa mostra os avanços na pesquisa con-
tra o câncer, com tratamentos cada vez mais 
personalizados e imunoterapia. Entre outros 
temas de destaque, a publicação traz reporta-
gens sobre a presença da PUCRS na Jornada 
Mundial da Juventude, sobre o poder dos espa-
ços públicos nas manifestações públicas, sobre 
as propostas inovadoras no ensino, com uso de 
tecnologia em sala de aula e disciplinas em in-
glês, e uma entrevista com Renato Hirata, um 
expoente na arte de negociação.

A PRÓ-REITORIA de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 
realiza mais uma edição do Fórum de Interdisciplinaridade, em 
24/9, com o tema Tecnologias para o polo espacial do RS. O evento 

será às 17h30min, no auditório térreo do prédio 40, com palestra de 
Marcos Arend, diretor de Tecnologia da AEL Sistemas. Inscrições 
pelo site www.pucrs.br/pesquisa, link Pesquisa Interdisciplinar.

Revista inova em inglês

Fórum aborda tecnologias para polo espacial

A INCUBADORA Raiar lança, na internet, 
as inscrições para a pré-incubação, abertas por 
tempo indeterminado. Basta acessar o link http://
bit.ly/148RC15 e preencher os campos listados. As 
vagas serão direcionadas a alunos, diplomados, 
professores e técnicos administrativos da PUCRS. 
O objetivo da pré-incubação é acolher projetos e 
ideias de negócios de base tecnológica e inovação, 
orientando o desenvolvimento de um plano de ne-
gócios com foco no mercado e possível incubação 
na Raiar. Os projetos selecionados permanecerão 
vinculados à Raiar por até seis meses e terão es-
paço físico e serviços de uso compartilhado ofe-
recidos pela Incubadora.

Inscrições on-line 
para pré-incubação

A FACULDADE de Letras promove o Seminá-
rio Livre de Literatura: Fernando Pessoa, múltiplos 
desassossegos, de 24 a 26/9. Jerónimo Pizarro, 
professor da Universidade dos Andes, titular da 
cátedra de Estudos Portugueses do Instituto Ca-
mões (Colômbia), e doutor pelas Universidades 
de Harvard e de Lisboa em Literaturas Hispânicas 
e Linguística Portuguesa, participa de três ses-
sões, das 8h30min às 12h30min, na sala 305 do 
prédio 8. No primeiro dia, o tema é Linguagem. 
Da floresta do alheamento ao poeta da natureza; 
no segundo, Autor. Do dia triunfal às notas para a 
recordação do meu mestre Caeiro; e no terceiro, 
Obra. Do desassossego do livro ao livro do desas-
sossego. Informações: 3320-3676.

Seminário debate 
Fernando Pessoa
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Aplicação de dimmers  
no Museu reduz consumo
AS LÂMPADAS dicroicas, muito utiliza-
das para iluminação pontual, podem tornar-se 
mais econômicas e terem seu tempo de vida 
útil prolongado com uma medida simples: a 
inserção de um interruptor dimmer, que per-
mite controlar a tensão elétrica aplicada sobre 

a lâmpada. Pode causar espanto, mas o fato de 
diminuir a tensão elétrica desse tipo de lâmpa-
da em somente 1 Volt tem mostrado à equipe 
responsável pela exposição do Museu de Ciên-
cias e Tecnologia (MCT) que se pode prolongar 
em 300% sua vida útil. Além disso, a medida 

acarreta uma redução de potência, em torno de 
15%, diminuindo o consumo de energia. Outra 
vantagem é que o usuário pode controlar a in-
tensidade de luz emitida no am-
biente, alternando iluminação 
baixa e total quando necessário.

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

Feira das Profissões
A PUCRS promove, nos 
dias 26 e 27/9, a Feira das 
Profissões 2013, voltada para 
estudantes interessados em 
conhecer a realidade de dife-
rentes carreiras, a Universi-
dade e seus cursos de gradua-
ção. Com entrada franca, a 
feira ocorre no prédio 41, das 
9h às 22h. Na programação, 
bate-papos com professores e 
acadêmicos, além de vestibular 
simulado. O evento é realizado pelo Programa Futuros Calouros da Pró-Reitoria 
de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex). Informações: www.pucrs.br/ 
feiradasprofissoes, futuroscalouros@pucrs.br, 3353-4430, ou sala 109 do prédio 1.

Doação de órgãos  
é tema de talk show
O HOSPITAL São Lucas (HSL) e o programa 
Vida com Qualidade, coordenado pela Pró-Reitoria 
de Extensão e Assuntos Comunitários, realizam o 
talk show Doação de órgãos: você pode fazer a di-
ferença, em 25/9, das 8h às 11h30min, no auditório 
térreo do prédio 50. Entre os participantes estão o 
médico Moacir Traesel, do Núcleo de Procura de 
Órgãos, com sede no HSL, a psicóloga e diretora de 
Assuntos Comunitários, Jacqueline Moreira, e os 
enfermeiros Dagoberto Rocha, Michelle Carvalho 
e Simone Lysakowski, que explicarão o processo 
de busca de doadores, de doação, fila de espera e 
transplante. Informações: 3353-4712.
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Fonte:  
Projeto USE

MCT participa da 7ª 
Primavera dos Museus
O MUSEU de Ciên-
cias e Tecnologia (MCT) 
tem atividades especiais 
para a 7ª Primavera dos 
Museus: Museus, memó-
ria e cultura afro-brasi-
leira, evento promovido 
pelo Instituto Brasileiro de 
Museus, de 24 a 29/9. No 
saguão de entrada, pode 
ser visitada a exposição 
Contos Africanos – narra-
tivas inspiradas na nature-
za. A atividade Minutos da 
ciência apresenta culturas 
e tradições africanas com 
objetos decorativos e artesanato. O Contos africanos 
traz histórias que divertem, encantam e ensinam a rele-
vância da tradição oral na cultura africana. Os visitantes 
podem ainda vestir uma máscara africana. Informações: 
www.pucrs.br/mct e 3320-3521.

Students to Business 
tem capacitação
O PROGRAMA gratuito de capacitação em 
nível júnior Students to Business (S2B) recebe 
inscrições até 29/9 pelo site www.centrodeino-
vacao.org.br/s2b. Para participar, é necessário 
estar regularmente matriculado em curso de nível 
médio, técnico ou superior e ter conhecimentos 
básicos em uma das quatro áreas de capacitação. 
Os alunos serão capacitados em tecnologias Mi-
crosoft nas áreas de Banco de Dados, Desenvol-
vimento de Sistemas, Infraestrutura de Redes e 
Teste de Software. O programa, realizado pelo Centro de Inovação Microsoft-PUCRS, 
promove a ligação entre novos profissionais e empresas com demanda de mão de 
obra qualificada.
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O INSTITUTO de Cultura da 
PUCRS, em parceria com o Instituto 
Cervantes de Porto Alegre e apoio 
da Faculdade de Letras, realizou a 
2ª edição do ciclo La Cultura con 
Ñ. A plateia da arena do Centro de 
Referência para o Desenvolvimento 
da Linguagem assistiu à palestra El 
Quijote, la primera novela moder-
na, do professor Òscar Pujol, diretor 
do Cervantes. Canções espanholas, interpretadas pela soprano Adriana de Almeida 
e o tenor Jean Marcel Rodrigues de Lima, encerraram o evento.

PUCRS NOTÍCIAS Nº 458  4 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2013  4 3

O PRÓ-REITOR de Pesquisa, 
Inovação e Desenvolvimento, JORGE 
AUDY, tomou posse como membro 
do Conselho Superior de Administra-
ção da Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (Embrapii), para um 
mandato de quatro anos. A Embrapii foi 
criada pelo governo federal, com apoio 
da Confederação Nacional da Indústria 
e da Fundação Fraunhofer, da Alema-
nha. Audy é um dos dois representantes 
da comunidade acadêmica nacional, in-
dicado pelo ministro da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Marco Antonio Raupp.

O CENTRO de Memória do 
Instituto do Cérebro do RS re-
cebe a visita de dois pesquisa-
dores estrangeiros. O professor 
Patrizio Blandina, da Università 
di Firenze (foto), na Itália, ficará 
na PUCRS até 9/10 para uma 
pesquisa aprovada pelo edital 
Ciência sem Fronteiras. Ele investiga a partici-
pação do sistema histaminérgico na formação 
e extinção de memórias aversivas. Da França, 
da École Normale Supérieure de Lyon, veio o 
mestrando Nicolas Clairis, para realizar parte 
de seus estudos no Centro da Memória.

A PROFES-
SORA MARTA 
SISSON DE CAS-
TRO, do Programa 
de Pós-Graduação 
em Educação, con-
quistou prêmio da 
International So-
ciety for Teacher 
Education (ISFTE) 
por sua contribui-
ção exemplar à so-
ciedade. A ISFTE é uma organização mundial de de-
senvolvimento profissional de professores com três 
décadas de atuação. A cada ano, convoca educadores 
de todo o mundo, em um país diferente, para apren-
derem e compartilharem uns com os outros. A distin-
ção foi recebida em Hong Kong (China), no encontro 
anual da sociedade, reunindo representantes de 17 
países no campus da Hong Kong Baptist University.

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

A BIBLIOTECA Central 
Ir. José Otão oferece uma 
série de serviços aos usuá-
rios. Um exemplo são pon-
tos para acesso à internet 
de banda larga sem fio, ex-
clusivos a alunos e funcioná-
rios da PUCRS. Estudantes 
e professores podem ainda 
solicitar o empréstimo local 
de notebooks, com acesso 
à rede sem fio. É permitido 
utilizar somente um equi-
pamento por vez e, antes 
do empréstimo, a pessoa 
deve ler e concordar com 
o termo de compromisso. 
Estudantes e funcionários 
também contam com um 
scanner para digitalização 
de imagens e textos. Uma 
facilidade são os terminais 
para autoempréstimo e au-
todevolução (foto). A seguir, 
a relação de outros serviços:

Serviços da Biblioteca Central*

Fonte: 
Setor de Serviços 
e Atendimento da 
Biblioteca Central

FOTO: ARQUIVO PUCRS

ATENDIMENTO A 
DEFICIENTES VISUAIS

A Biblioteca oferece recursos e 
serviços de tecnologia assistida a pes-
soas com deficiência visual, como mi-
crocomputadores com softwares para 
leitura de tela; digitalização de textos 
e acervo de livros falados. Há ainda a 
conversão de documentos DOC (texto 
escrito) para MP3 (texto falado), reali-
zada pelo serviço on-line gratuito Ro-
bobraille. Basta enviar os documentos 
anexados para textoparavoz@robo-
braille.org e em alguns minutos são 
devolvidos em arquivo de áudio com 
voz sintetizada, podendo ser ouvidos 
na própria Biblioteca ou salvos em CD 
ou pendrive (as mídias devem ser tra-
zidas pelos usuários).

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Localização e busca de material 

não disponível no acervo das Biblio-
tecas da PUCRS. Um exemplo é o Lig-
doc, que permite a troca eletrônica 

de documentos entre as instituições 
membros do Istec (The Ibero-Ameri-
can Science and Technology Education 
Consortium).

ACESSO REMOTO
Serviço que possibilita o acesso 

domiciliar às fontes de pesquisa on-line, a partir de computadores 
localizados fora da rede da Universidade. Estão disponíveis Portal de 
Periódicos da Capes, Portal da Pesquisa, Proquest, EBSCO Electronic 
Journals, Livros Eletrônicos, Pesquisa Múltipla, etc. É exclusivo a alu-
nos de graduação, pós, EAD, residentes, pesquisadores e professores.

ENDNOTE WEB (GERENCIADOR DE REFERÊNCIAS)
É uma ferramenta on-line do Institute for Scientific Information 

(ISI), disponível gratuitamente para usuários vinculados à PUCRS, que 
permite reunir referências obtidas de diferentes bases de dados, ar-
mazenar referências em sua coleção pessoal, transferir referências em 
programas de edição de textos e compartilhá-las com colegas.

A relação completa dos serviços está em: www3.pucrs.br/portal/page/
portal/biblioteca/Capa/BCEServicos

Recursos: www3.pucrs.br/portal/page/portal/ 
biblioteca/Capa/BCERecInfo

* Sugestão da leitora Lisiane Oliveira
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Eu aprendi com a primavera 
a me deixar cortar e voltar 
sempre inteira.

(Cecília Meireles)

Centro de Pastoral e Solidariedade: Prédio 17 
Venha fazer parte desta história. 

www.pucrs.br/pastoral

DIA 18 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Apresentação dos solistas 
da Ópera Otello e pianista Leandro Fabber. Horário: 
13h. Local: saguão do prédio 9. Promoção: Instituto 
de Cultura.
4Sessão do TCE/RS. Ministrante: conselheiro 
Cezar Miola, presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do RS (TCE/RS). Horário: 9h30min Local: 
auditório do prédio 11. Inscrições gratuitas na se-
cretaria da Faculdade de Direito (Fadir), 8º andar 
do prédio 11. Informações: 3320-3634. Promoção: 
Fadir e TCE/RS.
4Workshop Carreira Empreendedora: Você já 
pensou nisso? Ministrante: Lilian Ost, orientado-
ra de carreira. Horário: 18h15min. Local: sala 902, 
prédio 50. Inscrições gratuitas e informações: even-
tos@carreiraspucrs.com.br. Promoção: Escritório 
de Carreiras, com apoio do Programa Diplomados. 
4Ingresso Extravestibular. Inscrições abertas 
para transferência, reopção, reopção dentro do 
mesmo curso, ingresso mediante diploma de curso 
superior e complementação. Informações: www.
pucrs.br/cra.
4Curso de extensão Cuidadores de Idosos. Úl-
timo dia de inscrições. Início: 19/9. Horário: quintas, 
sextas-feiras e sábados, das 8h às 12h20min. Pro-
moção: Instituto de Geriatria e Gerontologia. 
4Curso de extensão Por Dentro da Indústria 
Criativa. Último dia de inscrições. Início: 19/9. Ho-
rário: segundas e quintas-feiras, das 19h15min às 
22h30min. Promoção: Faculdade de Comunicação 
(Famecos). 
4Festa de Encerramento do 26º SET Universi-
tário. Horário: 22h30min. Local: Bar Opinião. Apre-
sentação da Banda dos Professores da Famecos, de 
três bandas de alunos e de DJ do local. Ingressos dis-
poníveis no Núcleo de Eventos e Relacionamento do 
Espaço Experiência, prédio 7. Informações: eventoses-
pacoexperiencia@pucrs.br ou 3353-4116. Promoção: 
Faculdade de Comunicação Social (Famecos).
4Seminário Nacional da Abruc. Tema: Lei 
12.101/09 + 5 Conquistas e Desafios. Horário: das 9h 
às 16h30min. Local: auditório 202, prédio 40. Discus-
são da lei sobre a certificação das entidades beneficen-
tes de assistência social, conhecida como a nova Lei 
da Filantropia. Inscrições encerradas. Informações: 
www.abruc.org.br. Promoção: Associação Brasileira 
das Universidades Comunitárias (Abruc) e Consórcio 
das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung).

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

DIA 19 4 QUINTA-FEIRA
4Ciclo de Debates do Gedin. Tema: Li-
berdade de circulação de capitais e a coor-
denação de políticas econômicas na União 
Europeia e no Mercosul. Horário: das 18h às 
19h15min. Local: auditório do prédio 5. Infor-
mações: gedin.pucrs@gmail.com. Promoção: 
Grupo de Estudantes de Direito Internacional 
(Gedin), da Fadir.

DIA 20 4 SEXTA-FEIRA
4Feriado – Revolução Farroupilha.

47º Torneio Empreendedor. Último 
dia de inscrições para alunos de gradua-
ção 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 primei-
ros serão pré-incubados na Raiar. Promoção: 
Núcleo Empreendedor da Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e Economia, Rede 
Inovapucrs e Fundação Irmão José Otão.

DIA 21 4 SÁBADO
4Suspensão das aulas para atividades 
de planejamento.

DIA 22 4 DOMINGO
43º Encontro de Ubiquidade Tecnoló-
gica. Último dia de inscrições. Data: 25/9. 
Tema: O que é ubiquidade, afinal? Local: 
auditório do prédio 7. Inscrições gratuitas: 
inscricoesubitec@gmail.com. Programação 
e informações: www.facebook.com/encontro.
ubitec. Promoção: Grupo de Estudos em Ubi-
quidade Tecnológica, do Programa de Pós-
-Graduação em Comunicação da Famecos.

DIA 23 4 SEGUNDA-FEIRA
4Curso de extensão Plano de mídia e 
seus efeitos nos novos modelos de au-
diência: gestão de marca e imagem. Úl-
timo dia de inscrições. Início: 24/9. Horário: 
terças-feiras, das 19h30min às 22h45min. 
Promoção: Famecos.  
4Curso de extensão Risotos. Último dia 
de inscrições. Início: 24/9. Horário: terça-
-feira, das 19h30min às 22h45min. Promo-
ção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e 
Fisioterapia. 

4Retiro para Universitários. Inscrições 
abertas até 26/9. Data: de 4 a 6/10. Ativida-
de voltada para alunos da PUCRS, realizada 
no Jardim do Éden, em Tramandaí. Tema: 
Há que se cuidar da vida. Há que se cuidar 
do mundo. Inscrições: sala 101 do prédio 17. 
Informações: 3320-3576. Promoção: Cen-
tro de Pastoral e Solidariedade.
4Concertos Comunitários. Data: 28 e 
29/9. Apresentação do Coral e a Orques-
tra Filarmônica da PUCRS. Tema: Ópera 
Otello, de Giuseppe Verdi, baseada no ro-
mance de William Shakes peare. Horário: 
16h. Local: Salão de Atos, prédio 4. Regên-
cia: Roberto Tubaro, da Espanha. Entre os 
solistas estão cantores da Espanha e da Ar-
gentina. Ingressos à venda na bilheteria do 
Teatro do Bourbon Country. Informações: 
3320-3582. Promoção: Instituto de Cultura.
49º Prêmio Construindo a Igualdade 
de Gênero. Inscrições até 30/9. Redações, 
artigos científicos e projetos pedagógicos es-
colares devem abordar igualdade entre mu-
lheres e homens. Informações e inscrições: 
www.igualdadedegenero.cnpq.br.
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 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

DIA 24 4 TERÇA-FEIRA
4Palestra As novas fronteiras do nacio-
nalismo. Ministrante: José Pedro Zúquete, 
da Universidade de Lisboa, Portugal. Horá-
rio: 16h30min. Local: sala 307 do prédio 3. 
Inscrições gratuitas e no local. Informações:  
3320-3534. Promoção: Programa de Pós-Gra-
duação em História da FFCH. 
4Workshop internacional Small Wind 
Turbines Technology. Data: de 24 a 26/9. 
Local: prédio 32. Participação do Inmetro, 
Labelo e fabricantes nacionais e especialis-
tas da Austrália, Canadá, Espanha, Portu-
gal e Brasil. Informações: www.brazil-swtg. 
eventize.com.br ou 3353-7854. Inscrições en-
cerradas. Promoção: Centro de Energia Eólica.
4Curso de extensão Práticas de Gestão 
do Conhecimento: como concretizar a 
Gestão do Conhecimento nas Organiza-
ções. Último dia de inscrições. Início: 25/9. 
Horário: quartas, quintas e sextas-feiras, das 
18h45min às 22h. Promoção: Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e Economia. 


