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Já deu uma olhada na PUCRS 
Magazine nº 1? A versão em 
inglês da Revista PUCRS, agora 
em edição anual, traz as me-
lhores reportagens de 2014 
para um público global. Veja 
em www.pucrs.br/magazine.

Prédios 11 e 50, das 9h às 21h30min. 
Calouros e veteranos podem retirar seus 
cadernos PUCRS 2015 mediante apresen-
tação do cartão de estudante e documen-
to de identidade. 

ATÉ 6 E DE 9 A 13 DE MARÇO – 
ENTREGA DOS CADERNOS PUCRS 

Estudantes de Comunicação podem entregar seus currí-
culos, com foto, na sala 106 da Famecos, das 14h às 18h. 
Informações: 3353-4121 ou espacoexperiencia@pucrs.br. 

Calouros podem inscrever-se pelo link 
webapp3.pucrs.br/faproed/simulador. 
Veteranos ou ingressantes por transferên-
cia devem preencher a ficha de inscrição 
disponível no www.pucrs.br/proed. Infor-
mações: Central de Atendimento ao Aluno 
(prédio 15), 3320-3588 ou creditos@
pucrs.br.

ATÉ 16 DE MARÇO – PROGRAMA 
DE CRÉDITO EDUCATIVO

Disponível no www.miriadax.net, o curso gratuito é dividido em seis módulos, com videoaulas, artigos para leitura, sites complementa-res, questões para fixação de conteúdo e mais. Tem carga horária de 21 horas. Ao concluir o curso no prazo estipulado, os alunos recebem um certificado de participação. Informações: 3320-3651.

DIA 5 DE MARÇO – INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO ON-LINE RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES

Para modificar a grade de horários e as disciplinas matriculadas, acesse a central do aluno em www.pucrs.br. Lá estão disponíveis a data e o horário da escala de complementação. Quem ainda não fez a matrícula pode fazê-la também na secretaria de seu curso. Informações: 3320-3573.

ATÉ 9 DE MARÇO – COMPLEMENTAÇÃO 
DO REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

Auditório térreo do prédio 50, às 19h30min. 

Talk-show Bolso & Alma: uma conversa com Fa-

brício Carpinejar, lançamento do primeiro livro de 

Educação Financeira da PUCRS e palestra sobre 

dinheiro e escolhas, com o pós-doutor em Finan-

ças Comportamentais, Jurandir Macedo. Sem ins-

crições prévias. Realização: Estúdio de Finanças 

da Faculdade de Administração, Contabilidade e 

Economia. Apoio do Itaú. 

DIA 11 DE MARÇO – UMA NOITE 

PARA FALAR SOBRE DINHEIRO

Alunos de graduação interessados devem ler o 

edital, no www.pucrs.br/pma. No site, é possível 

ver também as universidades estrangeiras conve-

niadas. Se a Instituição escolhida for a Universida-

de de Regina (Canadá), a Universidade Católica de 

La Santíssima Concepcion (Chile), a Universidade 

Mayor (Chile), a Embry Riddle (EUA), a Universi-

dade de Sophia (Japão) ou a Uppsala University 

(Suécia), os documentos devem ser entregues 

na Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica até 

16/3. O restante tem prazo até 30/3. Informa-

ções: 3320-3656 ou mobilidade.out@pucrs.br.

ATÉ 16 E 30 DE MARÇO – PROGRAMA 

DE MOBILIDADE ACADÊMICA DA PUCRS

Auditório do prédio 5, às 16h. O professor Xosé M. Núñez Seixas 
(Universidade Ludwig-Maximilian de Munique/Universidade de 
Santiago de Compostela) ministra a aula inaugural Galiza e a 
Emigração: uma identidade diaspórica? Inscrições no local. Infor-
mações pelo 3320-3555. 

18 DE MARÇO – AULA INAUGURAL DO CURSO DE HISTÓRIA

Primeiro de uma série de eventos. Auditório do 9º andar do 
prédio 50, às 20h, com o professor Carlos Arturi (UFRGS). Entrada 
franca. A promoção é do Centro Brasileiro de Pesquisas em De-
mocracia, que, ao longo do ano, realizará encontros para debater 
o tema.

18 DE MARÇO – TRINTA ANOS DE DEMOCRACIA NO BRASIL

ATÉ 18 DE MARÇO – INSCRIÇÕES PARA O 
PROCESSO SELETIVO DO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 

pauta
na

Fone: 3353-4446 ou ramal 4446Site: www.pucrs.br/mundopucrsE-mail: mundopucrs@pucrs.brFan page: www.facebook.com/                        mundopucrs

Fale com a gente 

Um acadêmico de graduação entre os cur-

sos de Biologia, Educação Física, Enfer-

magem, Farmácia, Fisioterapia, Medici-

na, Nutrição, Odontologia e Psicologia 

será selecionado pela Coordenadoria 

de Mobilidade Acadêmica para 

participar do curso de verão O Enve-

lhecimento Cerebral, na Universidade 

de Groningen (Holanda). As aulas vão 

de 6 a 15/7. Edital disponível em www. 

pucrs.br/pma, mobilidade out. Informa-

ções: 3320-3656 ou mobilidade.out@pucrs.br.

ATÉ 16 DE MARÇO – EDITAL ESCOLA SUPERIOR DE 

CIÊNCIAS MÉDICAS – UNIVERSIDADE DE GRONINGEN
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A PUCRS incentiva o Trote Solidário 
de 2 a 20 de março, com ações que 
envolvam arrecadação de alimentos, 
de roupas e de produtos de higiene. 
Os alunos devem entrar em contato 
com o Centro de Pastoral para escolher 
entre 812 organizações e definir a for-
ma de entrega dos materiais. Doação 
de sangue e cadastro para ser doador 
de medula óssea também integram as 

ações voluntárias. Nesse período, a 
Faculdade de Comunicação (Famecos) 
recebe alimentos não perecíveis. Já 
a Faculdade de Medicina (Famed) 
promove, em parceria com o Sindi-
cato Médico do RS (Simers), doação 
de sangue no Hospital São Lucas, no 
dia 20 de março. Participam da ação 
todas as Faculdades de Medicina de 
Porto Alegre. 

Trote solidário

O Lexis - Centro de Idiomas da PUCRS será inaugurado no dia 18 de março, às 
17h, no prédio 8. Vinculado à Faculdade de Letras, oferece cursos de inglês, fran-
cês, alemão, espanhol, italiano, hebraico, japonês e português para estrangeiros, 
além de cursos preparatórios para Toefl, Celpe-Bras, SDEA e revisão de conteúdos 
gramaticais, entre outros. Professores qualificados, infraestrutura e certificação 
pela Universidade, localização privilegiada, estacionamento próprio, política de 
descontos para comunidade acadêmi-
ca, laboratório de autoacesso, sala de 
convivência e de estudos são alguns dos 
diferenciais. Veja os cursos que já estão 
com inscrições abertas, seus públicos e 
outras informações no site www.pucrs.
br/centrodeidiomas.

Para fortalecer a integração de seus processos e a gestão de informações de pesso-
as, a Gerência de Recursos Humanos (GRH) implantou um novo sistema em parce-
ria com a Gerência de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (GTIT). Uma 
das novidades é o novo portal chamado NÓS. No novo endereço portalrh.pucrs.br/
pucrs, é possível acessar dados pessoais, demonstrativos de pagamentos, solicitar 
ou cancelar vale-transporte, alterar informações e gerar declarações.

PUCRS 
inaugura Centro 
   de Idiomas 

GRH tem novo portal: NÓS 
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O projeto Pró-Mata fica a  
31 km do Centro de São Fran-
cisco de Paula, borda leste do 
Planalto das Araucárias, na 
Serra Gaúcha. São 4.500 hec-
tares destinados à pesquisa 
e à preservação da natureza, 
com instalações e infraes-
trutura para abrigar até 60 
pessoas. A área é recoberta, 
na sua maior parte, por flo-
restas, além de dois pequenos 
trechos com campos nativos. 
Começou em 1991, em par-
ceria com a Universidade de 
Tübingen, da Alemanha, com 
a qual a PUCRS tem convênio 
de cooperação desde 1983. A 
pedra fundamental da sede 
foi lançada em outubro de 
1994. Abriram-se estradas e 
melhoraram-se acessos em 
mais de 20 km de extensão. 
Sua inauguração foi em abril 
de 1996. A área litorânea, 
entre as lagoas Itapeva e Qua-
dros, é a vista do local.

Você sabia? 

aí
por

• A melhor forma de acessar o 
NÓS é pelo Google Chrome ou 
pelo Internet Explorer.

• O seu login e senha de acesso 
à rede da PUCRS é o mesmo 
utilizado para entrar no novo 
site da GRH.

• Se não possuir login e senha ou 
tiver qualquer problema técni-

co no acesso, ligue 3335-4545.
• Para dúvidas e informações 

sobre dados pessoais: 3335-
4285 ou 3335-7756. Dados 
contratuais, declarações e 
informações sobre dependen-
tes: 3335-4398 ou 3335-4010; 
benefícios: 3335-4287 ou 
3335-4293.

Como acessar:
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Novos espaços
 de convivência

O início das aulas traz novidades em serviços e na 
revitalização de espaços. O foco principal é privile-
giar a convivência no Campus e dar mais vitalidade 
aos ambientes. Algumas das remodelações levam 
em conta consultas feitas aos alunos. As mudanças 
nas Faculdades e unidades administrativas seguem 
as características de cada uma, de sua identidade. 

• Revitalização dos paisagismos dos prédios 5, 7, 
11 e 50, proporcionando espaços qualificados para 
integração e convivência dos estudantes. Foram 
acrescidos bancos coloridos, identificados com a cor 
das unidades, de maneira integrada arquitetônica e 
paisagisticamente. 

• Modernização das áreas internas dos prédios 30 e 
50, visando qualificar a rotina do aluno nos espaços 
da Universidade, com a criação de áreas de estudo e 
convivência. 

• Pintura interna e externa do prédio 50.
• Reforma no hall dos elevadores do prédio 11, incluin-

do melhorias na iluminação e programação visual.
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•	 Nova	configuração	do	térreo	do	prédio	15 visando ofe-
recer atendimento completo ao aluno. Na fase atual de 
execução, o setor de atendimento do ProUni, as Coordena-
dorias de Iniciação Científica e de Mobilidade Acadêmica 
foram readequados.

• Revitalização do prédio 1 com a pintura da fachada, re-
formulação da recepção e do saguão para uso da Reitoria 
e melhor atendimento aos visitantes.

• Reformulação do Delfos – Espaço de Documentação e 
Memória Cultural, localizado no 7º pavimento da Bibliote-
ca Central. Com sua importância cultural, abriga um grande 
acervo de manuscritos originais de escritores, historiado-
res e arquitetos. Foi realizada uma repaginação do espaço 
por meio de adesivagem nas divisórias, com trechos de 
obras dos escritores e mais ambientes de estar e pesquisa.

VIDA NOcampus

FOTO: CAMILA CUNHA

FOTO: CAMILA CUNHA

FOTO: BRUNO TODESCHINI



Novos espaços
 de convivência

Os resultados da Autoavaliação Institucional (envol-
vendo Infraestrutura) também são considerados. O 
trabalho de pesquisa e os projetos foram realizados 
pela Divisão de Engenharia e Arquitetura (DEA)/
Setor de Planejamento e Projeto e executados pos-
teriormente pelo Setor de Manutenção e Reformas. 
Saiba algumas das mudanças:

A PUCRS adotou um novo sistema 
de impressão que garante mais 
mobilidade, reduz custos e, conse-
quentemente, o impacto ambien-
tal. Armazenadas no servidor, as 
impressões podem ser feitas em 
qualquer equipamento da Univer-
sidade, com liberação através do 
crachá de aluno/funcionário ou via 
leitor de QR Code do smartphone. 
Será possível enviar um trabalho de 
casa, eliminando a necessidade de 
salvar em pen drive ou outro dis-
positivo. Basta acessar http://im-
pressora.pucrs.br, fazer um upload 
do arquivo (sempre em PDF) e 
imprimir na PUCRS em 36 horas 
(período máximo em que o mate-
rial fica armazenado). No mesmo 
site, é possível verificar o histórico 
de impressões e o impacto ambien-
tal (em árvores, carbono e energia 
despendidos para as impressões). 
Permanece o mesmo sistema, pelo 
qual cada aluno tem uma cota 
mensal estabelecida pela Faculda-
de. Todas as impressões saem em 
P&B e frente e verso (modalidade 
mais econômica), a menos que o 
usuário altere essa configuração no 
momento de enviar o arquivo para 
impressão. O serviço é terceirizado 
da empresa Copyland, que licencia 
o software PaperCut, desenvolvido 
em Harvard especialmente para 
universidades.

Mudança no 
Sistema de 
Impressões

• Além dos laboratórios, será pos-

sível imprimir os trabalhos em 

três totens no prédio 30 (com 

duas impressoras em P&B e uma 

em cor). Os equipamentos de-

verão ser instalados na segunda 

quinzena de março. 

Fonte:
Gerência de 

Tecnologia da 
Informação e 

Telecomunicação 

MUNDO PUCRS • PÁGINA 5

• Início do funcionamento de bufê de almoço por quilo no 
restaurante Delitzzi, em frente ao Hospital São Lucas. Também 
foram introduzidos novos salgados e doces. O bar do prédio 11 
passou por reforma. 

• Instalação de um contêiner entre os prédios 6, 7, 15 e Biblio-
teca Central, com o conceito de modernização e sustentabi-
lidade. Terá infraestrutura completa com água quente para 
chimarrão, mesas, bancos, tomadas, wi-fi e um paisagismo 
que visa propiciar momentos de descanso, bate-papo e trocas 
de conhecimento. O funcionamento está previsto para abril.

•	 Mais	uma	alternativa	de	alimentação	no	Campus, com a 
temakeria Rice & Fish. A construção será finalizada até abril no 
térreo do prédio 12. 

• Instalação do Canal Café, a partir de maio, nos fundos do 
Colégio Marista Champagnat e próximo à rampa de acesso ao 
Tecnopuc. O estabelecimento funcionará em seis contêineres. 
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• A PUCRS conta com novos gestores, 
em diferentes áreas, desde o início 
do ano. Na Pró-Reitoria de Adminis-
tração e Finanças (Proaf), assumiu 
o Pró-Reitor Paulo Roberto Franco, 
no lugar de Ricardo Bastos (Facin). 
Foram extintas as diretorias Adminis-
trativa e de Operações Institucionais. 
Com a reestruturação, as então 
diretoras Edimara Luciano (Face) 
e Maira Petrini (Face) voltam a ter 
dedicação integral como professoras 
e pesquisadoras.

• Na Pró-Reitoria de Extensão e As-
suntos Comunitários (Proex) foram 
extintas as diretorias de Assuntos 
Comunitários e de Extensão. Cláudio 
Frankenberg e Fernando Lemos 
continuam suas atividades docentes 
na Feng. Há três novas coordenado-
rias: Elisabeth Abdala (Face) assume 
a de Gestão; Márcia Petry, 
a de Relacionamento 
Comunitário; e Wil-
son Marchionatti 
(Face), a de Captação 
e Desenvolvimento 

Novos gestores

Pós em Direito na Europa
Nas férias, o Pós em Direito esteve na Espanha onde 
realizou um seminário em parceria com o Departamento 
de Direito Constitucional da Universidade de Granada. O 
evento, em fevereiro, foi sobre Direito de acesso à infor-
mação. Da PUCRS participaram como expositores os pro-
fessores Ingo Sarlet (coordenador), Regina Ruaro, o do-
cente e pesquisador Carlos Molinaro e os alunos Rodrigo 
Aguiar e Clarissa Bellarmino. Na Itália, Sarlet também foi 
palestrante convidado em dois seminários: Internacional 
em Catânia (Sicília) e na Universidade La Sapienza (Roma) 
e atuou no curso Escola de Inverno sobre Direito Cons-
titucional e Cultura Europeia, ministrado por docentes 
italianos para professores e estudantes do Pós em Direito 
da PUCRS, UNOESC e Faculdade Positivo, de Curitiba. 
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Parabéns Henrique Gus, 1º lugar no curso de Medici-
na e o 1º classificado dentre todos os 9.895 candida-
tos do Concurso Vestibular de Verão 2015 da PUCRS! 
Em dezembro, o ex-aluno do Colé-
gio Israelita Brasileiro recebeu 
a Bolsa Mérito, junto com 
os primeiros colocados 
em cada curso de gra-
duação do Vestibular 
que foram agraciados 
com a isenção integral 
no pagamento de todas 
as mensalidades até o 
término dos estudos.

1º lugar no Vestibular

Você conhece as vantagens do Cartão Diplomados PUCRS? Ele identifica o diplomado da graduação ou da pós-graduação (stricto sensu) para utilização de ser-viços e descontos, como: acesso à Biblioteca Central, cursos de extensão e pós-graduação (quando previs-to), Parque Esportivo, Museu de Ciências e Tecnologia, Livraria da Edipucrs, entre outros. Agora o cartão tem um novo modelo para proporcionar mais benefícios: tarja magnética e foto, tirada no momento da con-fecção. Faça o seu! Vá até o prédio 40, sala 201, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h15min, e leve seu documento de identificação com foto. Informações: 3353-4701 ou pelo e-mail diplomadospucrs@pucrs.br.

CARTÃO ANTIGO CARTÃO NOVO

de Projetos, que tam-
bém ficará responsável 
pela Coordenadoria de 
Desenvolvimento Social 
(Codes). Inês Amaro (FSS), 
ex-gestora da Codes, passa 
a dedicar-se com exclusivi-
dade à docência em Serviço Social.

• Em janeiro foi implantada uma 
nova estrutura de Comunicação 
e Marketing. As duas Assessorias 
foram unificadas sob a coordenação 
geral de Stefânia Ordovás de Almei-
da (Face). Ana Roig (Famecos) fica 
responsável pela área de 
Comunicação e Vinícius 
Sittoni Brasil (Face) 
pela de Marketing. 
Alziro Rodrigues 
passa a atuar como 
coordenador de inter-
nacionalização da Face.

• Na Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia, o novo 
diretor é Roberto Moschetta, 
substituindo Adelar	Fochezatto.

FOTOS: BRU
N

O
 TO

D
ESCH

INI

• A Gerência de Tec-
nologia da Infor-
mação e Teleco-
municação (GTIT) 
agora tem como 
diretor Milton Win-
ckler Jr., no lugar de 
Ricardo Ritter.

• O Escritório de Carreiras tem 
como nova gestora Jaqueline 
Mânica. André Duhá assume 
como coordenador de inovação 
da Face. 

• A direção do Edu-
con está a cargo 
de  Renata Ber-
n a r d o n  ( Fa c e )  
que substituiu San-
dro Cé (Face).
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& Arte

O Outro Lado – eliane salvi

No subsolo do Museu de Ciências 
e Tecnologia da PUCRS, existem 
acervos que somam mais de 3,5 
milhões de peças e de espécimes 
da fauna e flora atuais e extintos. 
A coleção arqueológica, em maior 
número, abriga 2,5 milhões de 
itens pertencentes a 2.800 sítios. 

Treze coleções biológicas e uma de 
fósseis garantem mais de 1 milhão 
de exemplares, entre espécies 
de peixes, aves, mamíferos, inse-
tos, plantas e outras. Objetos do 
acervo histórico, além de minerais 
e rochas, também podem ser en-
contrados.

FOTO: ARQUIVO MCT-PUCRS

Você sabia?

Veja fotos dos trabalhos 
artísticos de Eliane Salvi 

no site da Mundo PUCRS: 
www.pucrs.br/mundopucrs 

principalmente, com o seu hobby. Atua no ateliê 
da professora Carmen Seibert e, no final do ano 
passado, fez a exposição Arte em Vidro Fusão, 
no Grêmio Náutico União.

Responsável por ambientes de 
convivência no Campus e espa-
ços bacanas como o Laboratório 
de Aprendizagem (prédio 15) 
e da programação visual, por 
exemplo, da Biblioteca Central, 
a arquiteta Eliane Salvi, 61 anos, 
é uma artista. No trabalho e nos 
momentos de folga, pinta, faz 
decupagem e, há sete anos, se 
dedica à técnica de vidro fusão. 
“Preciso trabalhar com mãos e 
cérebro”, relata. 

Recolhe restos de obra da 
Divisão de Engenharia e Arqui-
tetura (DEA), como fios de cobre 
(para decorar os vidros), e retira 
garrafas, embalagens de cremes 
e perfumes até de lixeiras. Mas 
não faltam fornecedores. Às 
vezes deixam até na sua por-
ta. Os materiais reciclados se 
transformam em peças únicas, 
gerando castiçais, pratos, anjos, 
esculturas, quadros, cachepôs e 
porta-retratos. “Transparente, 

com brilho e sedutor, o vidro me 
desafia. Vou no limite. Às vezes 
trinca e todo o trabalho é per-
dido”, conta. Precisa combinar 
materiais e cores, projetar os 
dois lados da peça e esperar que 
o resultado seja o desejado.

Eliane vende os produtos no 
Redesign Café com Arte – Ofici-
nas, que abriu na rua Couto de 
Magalhães, bairro Higienópolis, 
com Rejane Salvi, jornalista e 
designer de joias. As irmãs re-
configuraram o espaço onde o 
pai tinha uma casa de massas e 
vinhos. O que puderam foi rea-
proveitado. O frigobar serviu de 
expositor. As cadeiras são de PET. 

Tem poucos produtos de sua 
autoria em casa e alguns dá de 
presente. Uma colega da DEA 
ganhou um porta-retrato original 
da amiga secreta, para inveja das 
demais. Quando se aposentar, a 
arquiteta acredita que continua-
rá com consultorias e projetos e, 

EXTRA



Enviada por Wendell Lacerda pelo 

Instagram @wendellacerdaa
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Enviado para o e-mail 
mundopucrs@pucrs.br 

Ângulo
aberto

Ana Luzia Bitencourte 
e Michele Armborst, 
alunas de pós-graduação 
em dança, aproveitaram 
as férias para elaborar 
trabalho do curso 

Lindo dia

Enviada por Naionara Mineiro 

pelo Instagram @ioioo_

Sábado na PUCRS

Quer
participar?

Envie suas fotos feitas na PUCRS para 
mundopucrs@pucrs.br ou pelo

www.facebook.com/mundopucrs.
Você também pode usar a 

#mundopucrs no Instagram.


