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AçÓES E INICIATIVAS PUCRS 20O6

esforço pela qualidade é uma
cultura que se consolida e
aperfeiçoa na PUCRS a cada

novo ano e em 2006 também
foi assim. Graças a ele e a sua capilaridade
entre professores, funcionários e alunos,

chegamos a conquistas institucionais como a
de melhor universidade privada da Região Sul;

e particulares, como os prêmios e distinções
obtidos pelos corpos docente e discente e
rclacionados nesta publicação.

Açoes e Inicíaüvas 20A6é um relato sintético
de alguns dos acontecimentos que marcaram
o segundo ano da atual gestão, assinalados

mês a mês e incluindo os diversos âmbitos da

Universidade.

É, portanto, um compromisso de preservar a
qualidade com que a PUCRS tem sido marcada
ao longo de sua existência. O esforço de hoje
vem da experiência de ontem. Ambos nos

impõem a feliz rcsponsabilidade de seguir na
trilha da inovação e da tecnologia, no caminho
da produção e difusão do conhecimento para a
formação humana e prof,ssional, que fazemos

fundamentados nos princÍpios doutrinais da

Igreja Católica e na tradição educativa marista.
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PUCRS criagraduar:ão
em Pedqgogia - Er J Ltcação Popular

curso de graduação de Licenciatura

em Pedagogia, com ênfase em Edu-

cação Popular, for criado pela PUCRS.

Da parceria entre a Universidade, o Ministério

da Educação e a Associação de Educadores

Populares de Porto Alegre nasceu a proposta

inovadora que busca atender às necessidades

de profissionais atuantes em creches popula-

res e na educação de lovens e adultos. Com

habilitações em Educação lnÍantil e Magistério

dos Anos lniciais do Ensino Fundamental são

oÍerecidas 120 bolsas integrais. 0s alunos,

que devem comprovar atuação em educação
popular em Porto Alegre e a conclusão do En-

sino Médio na modalidade Normal, firmanr o

compromisso de manter o trabalho em edut;ir

ção popular, quando formados, por um períor|r

mínimo.igualao de realização do curso (qLrirlro

anos). E a primeira graduação do País, voltarl;r

a educadores populares, usando a filantru|rr;r
para financiar bolsas integrais. A proposlir lor

elaborada na Faculdade de Educação da tlrrr

versidade, com currículo estruturado a pirrlrr

da realidade profissional dos educadores 1ru

pulares. Para ter direito a bolsa integral o irlrr

no deve c0mprovar renda familiar per caltrl,t

rnferior ou igual a um salário mínimo e rrrcrrr

mensal 
"

I 0 curso de [nÍer-
magem (Íoto) foi se-
lecionado para par-

ticipar do Programa

Nacional de Reorien-

taEão da Formação

ProÍissional em Saúde

(Pró-Saúde) lançado
pelos Ministérios da

Saúde e da Educação

com promoção do go-

verno federal.

I PUCRS formou
primeira turma com

4I graduados em §

Psicopedagogia do f,

País, habilitados pela I

Faculdade de Educa-

ção para auxiliar crianças, jovens e adultos com

problemas de aprendizagem. Formação de qua-

tro anos, é a primeira do Brasil na área clínica e

institucional.

f Artigo na revista Science trata da evolução

e parentesco das 38 espócies de felinos existen-
tes no planeta decifradas por pesquisadores. Um

dos coordenadores do estudo, associado ao La-

boratório de Diversidade Genômica, do lnstitu-

to Nacional de Saúde (tUA), onde o projeto foi
desenvolvido, é o proÍessor Eduardo Eizirik, da

Faculdade de Biociências e atua no Centro de

Biologia Genômica da PUCRS.

I Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS en-

tregou Plano Ambiental de Gravataí. [studo,
em quako volumes, propõe conciliar crescimen-
to com qualidade ambiental, contribuindo para o

desenvolvimento sustentável do Município.

W\r :;h.Lll

Diretora da Faculdade de Educação, Maria Helena Abrahão
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Ato simboliza o diálogo entre os povos

"' 9u Assembléia do Conselho Mundial

de lgreias realizada na PUCRS con-

, tou com a presenÇa dos prêmios No-

bel da Paz de 1984, o sul-africano Desmond

Tutu, e do argentino Adolfo Pérez Esquivel,

de 1980. A Assembléia ocorre a cada sete

anos e pela primeira vez é sediada na Améri-

ca Latina, sendo realizada nas instalações da

PUCRS. A 9u ediçã0, com o tema "Deus, em

tua graqa, transÍorma o mundo", recebeu

aproximadamente 4 mil inscrrções. 0 Conse-

lho é composto por 340 igrejas, representan-

do cerca de 100 países. Um ipê-amarelo Íot

plantado no Campus Central da Universidarlrr
(foto) para simbolizar a realização da assctu

bléia. 0 ato contou com mais de uma interpttt

tação entre as autoridades presentes. Para o

Reverendo Rui Bernhard, coordenador local tl;t

Assembléia, o ipê é um gesto de agradecintott

to para embelezar o local que tão bem acolltutt

o evento. Para a comunidade acadêmica ó ;t

lembrança de dias de paz e harmonia ctttttt

as diÍerentes culturas e, para 0 ReitorJoaquittt

Clotet, é símbolo do resultado do diálogo ottltn

0s p0v0s realizado durante dez dias nos esltit

ços da lnstituiçã0.

M Realizada na PUCRS a etapa brasileira de 2006

da competição destinada a estudantes de Direi-

to Internacional em homenagem ao juiz Fhilip C.

Jesswp, da Code lnternacional de JustiEa da 0NU.

A primeira edição ocorreu em 1959. Países fictí-
cios, envolvidos em controvérsia simulada, são
julgados perante a Corte lnternacronal de Justiça.

ffi Grupo de alunos e professores (foto) desenvol-

veu ações comunitárias durante as Íérias, junto

aos estudantes do Centro Universitário do Nor1e,

na região do Alto Solimoes, no Amazonas, pelo

Projeto Rnndon. A PUCRS, com 17 anos de ex-
periôncia, foi uma das 40 instituições brasileiras

selecionadas para padícipar da nova Íase"

M 0utra ação em período de férias é o Fr*j*t* í"i-
t*rx{, iniciado em 1989, que presta atendimentos

e orientações de saúde gratuitas a comunidades

carentes de municípios gaúchos do litoral Norte.

§§ §#§ §
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Primeere cesxss conry§em?s m$§

.,::"'ii'i:r,. Curso Superior de Administração e Fi-

,,, ll nanças, que deu origem à Universidade
'ii,.. ..,:p. e à atual Faculdade de Administraçã0,

Contabilidade e Economia, comemorou 75 anos

de atividades com o descenamento de uma
placa alusiva à data, no saguão do prédio 50,

onde estão as instalações da Unidade. Eventos

como descerramento da placa, celebraQão reli-
giosa na lgreja Cristo Mestre e cerimônia solene

no Salão de Atos com apresentação do Coral

e Orquestra da PUCRS (foto) integraram o ano

de comemorações" A primeira turma do curso,

em 1931, contava com nove alunos. Ao longo

das sete décadas e meia Íoram encaminhados

ao mercado de trabalho mais de 15 mil profis-

sionais. Hoje, aproximadamente 4,5 mil alunos

estão matriculados nos cursos de graduação r;

1/0 nos de pós-graduaçã0. A Faculdade oÍerr:

ce graduação em Ciências Contábeis, Ciêncras

Econômicas, Secretariado Executivo e, Adnri

nistração de Empresas, com linhas de forma

ção em Administração de Empresas, Gestão rlu

Tecnologia da lnÍormaçã0, Marketing, Comércio

lnternacional e Empreendedorismo e Sucessao

Na pós-graduação oferece os mestrados crrr

Administração e Economia e especializaÇôcs

em Auditoria e Perícia, Gestão de lnovação c

Propriedade lntelectual, Governança e Estrató

gias em Tecnologia da lnformação e Mercado tll
Capitais, entre outros"

§ PUCRS, Secretaria de [stado da Cultura e
Fundação Cinema RS assinaram protocolo para

implantação do pr*rneiro tomplexo Cilter**&-
gr,á§ro do R§. 0 local, no Campus Viamã0, per-

mite desde montagem de estúdios, depósitos de

material cenográfico e oficinas até refeitórios e

camarins, além de oferecer serviços de cantina,

fotocópias, estacionamento e seguranÇa.

f Com olhar voltado ao ser humano e a busca
pela excelência acadêmica Íoi criado o $entro de
Atenção Psiçosoeial (foto) para atender alunos

e professores que enfrentam dificuldades de ca-
ráter cognitivo, afetivo, motivacional ou de rela-
cionamento n0 process0 ensino-aprendizagem.

I A forma de gestão adotada no Tecnopuc
tornou-se modelo para outros parques tecnológi-
cos c0m0 o Núcleo Central do Parque Tecnológico

de São José dos Campos (SP). Desde novembro

de 2004, com o prêmio de Parque Tecnológico do

Ano, o Tecnopuc serve de referência para insti-
tuições públicas e privadas no Brasil e na Amé-

rica do Sul.

Frederico GerlingJunior na regência do Coral e a Orquestra
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Inaugurado Labon úrig de pes$dsa
emDocumentos Dj $tais

Laboratório instalado no prédio da Famecos

naugurad0 o Laboratório de Pesquisa em

Documentos Digitais, uma parceria entre

a empresa HP e as Faculdades de Comu-

rricaÇão Social (Famecos) e de lnformática
(Facin) para a pesquisa de documentos digi-
lais personalizados. No projeto, que envolve

cslrrliiários e vários proÍessores, a Facin fica
rcslrrrrrsável pela elaboraçã o de softwares
(lu0 Jl0r0nr documentos de conteúdo variável
(r1rrc porlcrn scr personalizados) em diferen-
lu:; ncros (rrrrprcssã0, nzeb e aparelhos mó-

veis) e formatos. A Famecos cabe o levanl;r

mento de estudos de casos para a busca (kr

soluções em layouts e conteúdos. Disciplirur;
da Faculdade de Comunicação Social utilizarrr

o Laboratório para a Íinalização de revislll
e jornais produzidos por acadêmicos. 0utr;r;
três universidades no mundo também recebo

ram equipamentos da HP - Nottingham (lrr

glaterra), Purdue (EUA) e Porto Rico - conr o

objetivo de estimular a popularização da árl;r

de publicações digitais.

iffi 0 t**1r* d* §3exq*íxax * üç***rrras§* da
iatur*xa * Fr*-ffiaix, localizado em meio à

N4ata Atlântica de São Francisco de Paula, come-
morou 10 anos de atividades. 0 Projeto é refe-
rência internacional no estudo e preservação da

biodiversidade e na proteção de espécies amea-

çadas de extinçã0.

w A §ri1§e PL}§§?§ inaugurou novo espaço no tér-
reo do prédio 11 com modelos vivos (foto) apre-
sentando roupas, acessórios e produtos. A mu-
dança serve para destacar e Íixar a imagem da

marca que existe há oito anos.

'iM Encontro §e §*rxx e F*r-?* *íe*l*; §d**x***
lp*ri*r *x§d§iaa s &l*ha{i;*ç*i x* &m*r}**

{-atlna realizado na PUCRS analisou os grandes

desafros das instituições católicas. A edição por-

to-alegrense deu continuidade às atividades da

Federação lnternacíonal de Universidades Católi-
cas desenvolvidas em Roma, en2002.

ffi *i**ana tr§*#-§ {nt*6raç&* â§$$, reunindo
cerca de mil integrantes da comunidade acadê-
mica, comemorou sucesso obtido com descerra-
mento de placa alusiva no teatro do prédio 40. No

encerramento houve desÍile com 190 veículos, en-
tre trio elétrico, carroÇa, bicicletas e até cavalos.

W A PUCRS, por meio da Editora Universitária, foi
incluída no F1a*ç l,traçi*naí d* §-iyr* e t*i{grx
do Ministério da Educaçã0.

I

I

I
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',,,, Hospital São Lucas da PUCRS rece-

r:r beu o Prêmio Destaque do Ano 2005,

há 20 anos outorgado pelo Jornal do

Comércio. A conquista do Hospital, na cate-
goria Saúde, coincide com 0 an0 do trigésimo
aniversário. A entrega dos prêmios Íoi reali-

nda na FIERGS no dia consagrado à indús-

tria, lembrando personalidades e entidades

rlue contribuíram para 0 desenvolvimento do

I stado. Falou em n0me dos agraciados o Rei-

lor loaquim Clotet, ressaltando a presença do

lrrr rrll do Comércio, há 73 anos na socieda-

de gaúcha, e valorizando o papel da imprerts;r

0s homenageados receberam diploma e lro
féus especialmente criados pelo escultor Xrr:l

Stockinger. 0 Hospital São Lucas é uma ittslr

tuição Iíder no desenvolvimento integrado rl;r'
áreas de assistência, ensino e pesquisa, srrrr

do referência para países do Cone Sul. For;rrtr

concedidas premiações nas categorias saúrlrr,

cultura, nacional, social, ciências, c0mérr:to,

construçà0. empresário do ano. energia. rrr

portaçà0, indústria. logístrca. microemptr:'.,r

e tecnologia.

,iil Com o apoio da PreÍeitura de Viamã0, a Uni-
versidade levou ao município a primeira incuba-
dora. A i:l,:tr;: 'rir:r.:-::r:: ó mais um espaÇo para a

comunidade, alunos, professores e pesquisado-

res transformarem projetos em práticas de mer-

cado.

::r Termo de Cooperação para o desenvolvimen-

to de fármacos no Tecnopuc Íoi firmado enke a
PUCRS, o Laboratório Americano de Farmacote-

rapia (SP), e a empresa gaúcha 4G (Íoto). lnves-
timentos de R$ 11 milhões são para a construção

do primeiro f r:::i: :: r ilr

lii: A PUCRS realizou sua .,iii l:ir,r':,rr.r.:r l::: :i,rirr:i;-
:-rr'i:,:,:, pÍ0r11oVendo inúmeras atividades gra-

tuitas e abeftas à comunidade. Foram palestras,

minicursos, apresentações, exposições, oficinas

e seminários sobre temas envolvendo saúde,

educaçã0, solidariedade, mercado de trabalho e

direito. 0 enfoque neste ano tratou da inclusão de

pessoas portadoras de deficiêncras, a desigual-

dade e a discriminação racial.

Bammann e Clotet com o deputado zachia
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NélidaPirionreceb l
IíonorÍs Causs

:r,:t, PUCRS concedeu o título de Doutor
:..:::::. Honoris Causa à única mulher a pre-

,:rl,sidir a Academia Brasileira de Letras.
A escritora carioca recebeu, pela primeira vez,

o tÍtulo de uma instituição de ensino brasileira,
já recebido na Espanha, França, Canadá e Es-
tados Unidos. Nélida é formada em jornalismo

e em 2005 foi a primeira autora de língua por-

tuguesa a receber o Prêmio Príncipe de Astú-
rias das Letras, o mais importante da Espanha.
Com 16 obras escritas, teve livros traduzidos
crrr mais de 20 países. lnaugurou a primeira

r;arkrira de Criação Literária da Universida-

de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e receberr

diversos prêmios nacionais e internacionais,
além de sua obra ínspirartemas de seminários
internacionais. A homenageada integra consc
lhos como o Federal da Cultura, o Nacional dos

Direitos da Mulher, a Cátedra Júlio de Guada

lajara e a Fundação Biblioteca Nacional, entrrr

outros. Doutor Honoris Causa é título honoríli
co de reconhecimento acadêmico concedido a

personalidades que tenham sq distinguido pokr

saber ou pela atuação em prbl das artes, das

ciências, da Íilosofia, das letras ou do mellror

entendimento entre os povos.

I §isten:a do Uigtlâacia lmtema da Universida-
de recebeu reforço de 13 câmeras de um circuito
Íechado de televisão digital, com abrangência de

todo o campus e proximidades. A modernização

se soma à presença de agentes internos de segu-
ranÇa e a0 monitoramento físico a pó e em m0-
tocicletas (foto).

I lnaugurada a lncubadora flaiar Uruguaiana.
conseqüência de parceria entre a InstituiEã0, a

preÍeitura, a Associação Comercial e lnduslrial e

a Agência de Desenvolvimento locais.

I Professores e Íuncionários participaram do

fmcomlro tcÍlexãw 2ll§S, em Bento Gonçalves,
em um ambiente de escuta, reflexâo e diálogo
sobre a identidade e a missão da grande obra
PUCRS, que desde 200i, quando i-niciaram os

encontros, promoveu a integração de 1.480 co-
laboradores.

f A PUCRS Íoi premiada pelo Conselho lbero-
Americano em Honra à Qualidade Educativa com

o ftêmio de txcel$ncia tducaliya ?00S, outor-
gado a personalidades e instituições líderes da

educação mundial, por seus valores éticos e hu.
manos, Íormadores de'cidadãos destacados em
suasespecia I idades.

Nélida entre a Diretora Maria Eunice e a pró-Reitora Solange Ketzer
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K§b&§mee§& gantra aí
deX{ed«erFflho

PUCRS recebetrrr;r, ,"

vo do poeta, osrrlor '
crítico literário 1i;rrrr 1,,'

Paulo Hecker Filho, doarlo 1r,,r

suafilha, Dulce Hecker llrr,,r,
Constam do material ulr;r ;ur
pla conespondência. dr: nr,rr',

de 50 anos, com esc[ikrrr', ,,

artistas plásticos, origin;rr:, rl,,

lilt
,1,rffi,

adigos críticos, de textos rr,rr

rativos e poéticos, al(lrr rL,

revistas, jornais e laurl;r:, rll
reportagens publicadas rr;r rrrr

prensa. Hecker Filho guarrl;rv,r

também as cópias das r;;rrl,r',
enviadas e suas resllo:;l,r',

como expressão do diáloÍlo rrr

telectual. Nela está boa p;rrl,,

de seu pensamento e tkr ',rr,r
postura ética. Todo o mirkrrr,rl

após ser indexado e r;;rl,rIr
gado, estará disponívol 1r,rr.,

pesquisa no Setor tlu (llrr.r,
Especiais e Acervos Raro:, rl,r

Biblioteca Central lrmiro Ir',,.

0tã0. Escritor e crítico likrr ;rr r,,

Paulo Hecker Filho era Íor rrr,rrll

em Direito. Nascido onl lr).'{,

na capital gaúcha, atrrolr r lrrr,,
jornalista em 0 Estarlo rl,, ',

Paulo e Zero Hora. A lxrrlrr rlr,

1984 passou a se conr;r:rrlr,rr

na poesla. Faleceu enr tkrrlrrr
bro de 1905.

j' .t!
itr r rti'

'rll I

r A Biblioteea 0antral [: Josó Otão passou a
ser a primeira do RS a disponibilizar livros ele-
lrônicos, da coleção CRC Press. com textos com-
grletos em Íormato digital, contendo mais de 900
lítulos, todos em inglês, nas áreas de Ciências
rla Saúde, Ciências Biológicas, Meio Ambiente e

0iências da Terra, Engenharia, Informática e Tec-

rrologia da lnformaqã0.

Jr Rovistâ Uoritas, organizada pelo Programa de

l'ris-Graduação em Filosofia, completou 50 anos

r:om o lançamento do número 200. Criada em 1955,

;r primeira revista da Universidade, tem tiragem de

rrril exemplares por número e circula em mais de 30
países, por meio de permutas, reunindo artigos de

professores de Filosofia do Brasil e do exterior

I A PUCRS representou a Região Sul no Fórum
das Assessorias parâ Assuntos lnlernaeionais
das Univsrsidades Brasiloiras, responsável
pela integraçã0, capacitação e divulgação das
potencialidades das instituições de ensino su-
perior brasileiras junto às agências de fomento,

representações diplomáticas, organismos e pro-
gramas internacionais.

ITocnopuc recebeu a visita da ministra da Casa

Civil, Dilma Rousseff, que veio conhecer os traba-
lhos realizados junto ao Centro de [xcelência em

Tecnologia Eletrônica Avançada.

Dulce Hecker Ferrari, filha, fez a doação
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"ii,""i:., rimeir0 chip comercial para a TV digital
iii,,'1:i:' fls Brasil foi desenvolvido pelo Centro
li:,, de Excelência em Tecnologia Eletrôni-

ca Avançada (Ceitec), localizado no Tecnopuc,

em parceria com a PUCRS e o Grupo RF|-elavo,

empresa voltada para o mercado de Radiodifu-

são para sistemas de transmissão de rádio e

televisã0. A Universidade participou da criação

do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, que

apresentou desempenho em muitos aspectos

superior ao de padroes reconhecidos mundial-

mente, com trabalho realizado no Laboratório

de Sistemas Wireless, do lnstituto de Pesqui-

sas CientÍficas e Tecnológicas. A intenção da

parceria é de produzir os chips de modo que

se adaptem aos três padrões de TV digital exis-

tentes no mundo, o americano, o japonês e o
europeu, com vistas a permitir a exportação do

produto. 0 Ceitec, em parceria com a PUCRS,

Íicou com a responsabilidade de desenvolver

todo o projeto do chip e a empresa RF,{elavo

fará a comercialização e venda do produto.

ffi A Faculdade de Administraçã0, Contabilidade e

Economia inaugurou o kimr*Í&ri* ** M*r**d* c3*

§apitxlx (foto), disponibilizando o que há de mais

avançado em análise de aplicação no mercado de

ações com a finalidade de proporcionar maior conhe-

cimento na área Íinanceira. No Laboratório é possÍuel

realizar aplicações de ações na Bolsa de Valores por

meio de soflwares que contêm valores e empresas

reais, conÍerindo credibilidade às simulações"

ffi 0 §)*rqu* *íentifiu* * {***e}agà** comemo-

rou o terceiro aniversário com mais de 2,5 mil
postos de Íabalho, 39 empresas, cinco entidades

de classe, quatro centros de pesquisa e seis ati-
vidades da própria Universidade. As empresas,

de diversas áreas, desenvolvem mais de 100
projetos de pesquisas, envolvendo 77 bolsistas

de mestrado e doutorado e dezenas de alunos de

graduação e pesquisadores.

ffi A Ilantrc §tstenras de InÍcrmaqac, localizada

no Tecnopuc, inaugurou suas novas instalaçoes

em uma área equivalente a 994 m2, abrigando

um total de 283 postos de trabalho.

ffi A PUCRS doou à Prefeitura de Porto Alegre 33

luminárias de alta eficiência, completas, para

ampliar a segurança nas imediações do Campus

Central e PUCRS Zona Norte, somando aproxima-

damente R$ 1B mil de investimento.

1

I

Pró-Reitor Audy, ministro Rezende e ex-secretário Sehbe
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fA PUCRS anunciou a concessão da §olsa Mé-
rito para o próximo Vestibular. Cada primeiro co-
locado nos cursos terá direito à bolsa integral
para os estudos. A Bolsa decorre de decisão ho-

mologada pelo Conselho de Curadores da Univer-

sidade, órgão superior em assuntos econômico-

f inanceiro-patrimoniais.

I A Feira das Pra§ssõ*s 2üBS, realizada no

Centro de [ventos do Campus Central da Univer-

sidade (foto), contou com inúmeras atrações gra-

tuitas mostrando de Íorma interativa as carac-
terísticas de atuação profissional de cada curso.

As faculdades mostraram o inusitado e as várias
possibilidades de atuaçâo que cada formação

oÍerece.

I Prolelo §ocial *larista §how de Bola, que

objetiva a inclusão por meio do esporte, reúne

cerca de 500 meninos e meninas moradores de

bainos próximos à Universidade para parlicipar

de atividades esportivas como escolhinhas de

Íutsal, Íutebol de campo, voleibol e basquete, e
pedagógicas no Parque Esportivo.

I A PUCRS passou a contribuir com a caracteri-

zação dos vinhos produzidos na fronteira Oeste do

RS, região que apresenta ótimas condições climá-
ticas para a produção de videiras européias pró-

prias para elaboração de vinhos finos, com bai-

xa acidez e teores de açúcar elevados, graças às

pesquisas realizadas pela Faculdade de Zootecnia,

Veterinária e Agronomia do Campus Uruguaiana,
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PUCRS foi anunciada durante o ll

Prêmio lVlelhores Universidades Gura

do Estudante Abril e Banco Real, em

São Paulo, como a melhor instituição de ensi-
no superior privada da Região Sul. A escolha

de finalistas e vencedores das 23 categorias

baseou-se em um universo de 2.280 cursos

rk; 335 universidades que receberam de três

;r r;irrco (três representando bom, quatro muito

Irorn, c cinco excelente) conÍorme critérios dos

ruri:; tlu I 400 avaliadores entrevistados pela

PUCRS também venceu categoria "Inovação e Sustentabilidade"

A(,o11S Ir INICIATIVAS PUCRS 2006 AçÕES E INICIATIVAS PUCRS 2OO6

Editora Abril. A PUCRS também Íoi vencedo-

ra do prêmio especial na categoria "lnovação

e Susientabilidade", pelo desenvolvimento do

Projeto Planta Piloto de módulos Íotovoltaicos

com tecnologia nacional/CB Solar. Concorre-

ram nesta categoria 173 projetos universitá-
rios, abrangendo ações desenvolvidas entre os

anos 2001 e 2006 produzindo benefícios para a

comunidade ou o meio ambiente e que têm via-
bilidade econômica comprovada além da parti-

cipação dos corpos docente e discente.

ffipmMffiMmx-

ffi Decreto que institui o t**rit& Ssçt*r d*s &r-
ranjos §}r*dutiv*s d* Âlts Ye*x*l*gia e Inmv*-

çi*n do [stado foi assinado pelo governador Ger-

mano Rigotto, integra a PUCRS, universidades
gaúchas, secretarias de Estado e segmento em-
presarial, e tem como objetivo promover a expan-
são competitiva das áreas que incorporam a alta
tecnologia no RS.

,ffi A §*ltdaç** §r*** }*sd *{áa, entidade sem

fins lucrativos, comemorou 25 anos com celebra-

ção eucarística e descerramento de placa (foto)

em homenagem ao seu idealizador, lrmão Nor-

berto Francisco Rauch.

ffi 0 flospital Sáo Lucas completou 30 anos con-
solidando-se como rnstituição de saúOe iômpteia
cuja missão inclui assistôncia, ensino e pesqui-

sa. Líder no desenvolvimento integrado das três

áreas é referência para paÍses do Cone Sul. Quan-
do fundado, representou o primeiro empreendi-

mento mundial na área da saúde do lnstituto dos

lrmãos Maristas. Na oportunidade Íoi inaugurada

nova área para assistência em traumatologia.



Bertoletti entrega prêmio à Regina Weinberg

r, PUCRS c0mem0r0u 5B anos de ativi-
,,, dades voltadas ao ensino, à pesquisa

,,,,, e à extensã0, marcando a data com a

entrega da lVledalha lrmão AÍonso a 38 colabo-

radores. Título de Mérito Cultural foi entregue

à diretora executiva da FundaçãoVitae - Apoio

à Cultura, Educação e Promoção Social, Re-

gina Weinberg. Fundada em 9 de novembro

rlc 1948, a Universidade vem se destacando

00rno uma das maiores e mais conceituadas

irrslituiçoes de ensino superior do País. Já Íor-
rnurr rnais de 100 mil proÍissionais e hoje tem

r:crr:rr (kr 27 mil alunos de graduaçã0, 3.574

de pós-graduação,Ll14 professores e 1.819

Íuncionários. 0Íerece 73 opções de cursos de

graduação e 101 de pós-graduaçã0, incluindo

os de especialização realizados em parceria

com a Fundação lrmão José Otão e com o lns-

tituto de Administração Hospitalar e Ciências

da Saúde. A PUCRS desenvolve seu trabalho
nas cidades de Podo Alegre (Campus Cen-

tral, e Projeto Social Vila Fátima), Uruguaia-

na (Campus Uruguaiana), São Francisco de

Paula (Centro de Pesquisas e Conservação da

Natureza Pró-Mata) e Viamão (Campus Via-

mão).
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, Expo.sição ,::;::

realizada pela Fa-

culdade de Arqui-

tetura e Urbanis-

mo, apresentou
pela primeira vez

duas peças escul-
pidas em arenito,

oriundas das Mis-

sões lesuíticas do

século 1B (Íoto).

As estátuas repre-

sentam anjos com

troncos e pernas

cobertos parcial-

mente por manto,

sem cabeça nem

braços.

,r Pesquisadores de drferentes continentes abor-

daram a paz mundial na obra 'li:li,:r.:,,it 
':,:,r:':,:,..r::'r-: t:lt:::itr-: ;:l:;::,i.,1i", dg Luis carlos susin,

resultado de discussões do Fórum Mundial de Teo-

logia e Libertaçã0. 0 livro reúne ensaios de Leo-

nardo Boff, Boaventura Souza Santos, Juan José

Tamayo e Ramathate Dolano, entre outros.

: r.:1;;;.;;:1i;.;'; i::i,ii.ii ,.lii:, 1l;.1:r;.i11:::,-:lili.::irr:t::: C0_

memorou 50 anos de Íormatura. Ex-alunos da Fa-

culdade de 0dontologia acompanharam diversas

atividades, assistiram a Vídeo lnstitucional e al-

moÇaram no Restaurante Panorama.

::l A Biblioteca Central lrmão José Otão disponibi-

lizou aos seus usuários avançadas Íerramentas

de pesquisa. A i:'l:.l:::i:l:: itillti:i;t agrega todas

as Íontes de inÍormação disponíveis na bibliote-

ca, inclusive o Google Scholar, e a base de dados
iir-111;.;1. l:';1f 11;;r,::, com imagens tridimgnsionais

da anatomia humana.

{ii Graduados por instituições de ensino superioç

reconhecidas pelo Ministério da Educaçã0, contam

com mais uma inovação da Universidade, é o pro-

grama lr'li:,r ;,i1;rrl::l:::,. que o{erece descontos

paraÍazer outro curso de graduação na PUCRS.
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Proietos são ãrxx

defortonhgre

":""",,, ez novos projetos com capacidade

::' iit para gerar cinco mil postos de tra-
,,u, ,,, ' balho foram apresentados ao prefei-

to José Fogaça e a secretários municipais pelo

Reitor joaquim Clotet e integrantes da adminis-
tração superior da Universidade. Três projetos,

considerados prioritários, serão implantados
no Parque CientíÍico e lecnológrco, demandan-
do investimentos de R$ 25 milhões. É o Cen-
tro de Tecnologia que vai duplicar a capacidade
do Parque e ampliar o número de profissionais,

o Condomínio de Empresas de Tecnologia e o
Centro de Modelos Biológicos Experimentais
que vai gerar matrizes de animais cerliÍica-
dos para pesquisa, podendo validá-las, tanto

locais como nacionais, para publicações in-
ternacionais. 0s outros projetos são instituto
para desenvolvimento de Íármacos, Centro de

Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento
de Carbono para a lndústria do Petróleo, cons-
trução de mais 8 mil m2 no Centro Clínico do

Hospital, alargamento das avenidas lpiranga e
Cristiano Fischer, terminal de embarque e de-
sembarque para automóveis na avenida Ben-
to Gonçalves, Centro de Convivência e Edifício
Garagem. A verba está aprovada pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social que aguarda a liberação do Relatório de

lmpacto Ambiental e do Estudo de Viabilidade
Urbanística.

Fogaça assiste à última ediçâo do projeto Sobremesa Musical

AÇÕES E INICIATIVAS PUCRS 2OO6

r&mdms&§pre&íto

tA cerimônia de diplomação dos políticos eleitos
,r;los gaúchos no.pleito de outubro foi realizada

ro Salão de Atos da Universidade. Receberam o

Iiploma a governadora, o vice, senadores e depu-

rdos Íederais e estaduais.

I Quarenta e duas crianEas e adolescentes ca-
cntes da capital receberam diplomas de forma-
rrra do Pro,ieto §inergia Digital. Esta é a quarta

rrna formada pelo Projeto.

tspecialista em Cirurgia da Mão e precursor n0

,rtamento c0m 0 us0 de célulastronco no Hos-

pital São Lucas, Jefferson Luis Braga da Silva al-
canÇou a marca de 1.000 cirurgias realizadas,

sendo 50% delas para pacientes do Sistema Uni-

co de Saúde.

I 0s 53 vestibulandos que conquistaram o pri-

meiro lugar nos cursos de graduação oÍerecidos

no Vestibular de Verão 2007 ganharam certifica-

ção da Bolsa Mérito. bolsa integral de estudos
(foto). Para se manter com a bolsa, o acadêmico
precisa aprovação em todas as disciplinas, man-

ter a opção original de curso e cumprir as n0rmas

estatutárias e regimentais da Universidade.
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I Professor J0SUÉ §CH0STACí, da Facutdade de

Farnácia, Prêmio Sérgio Lamb do Conselho Regional

de Farmácia.

I jO§É WILLIBALÍ)O THOMÉ, pAULO EDUARI)O

AYD0S BERG0NCI e GUACIRA MARIA GlL, diploma

de honra ao mérito pelo liuro As conchas das nossas
praias: guia ilustrado, no Prêmio Rodolpho Von lhering

da Sociedade Brasileira de Zoologia.

I Assessor da Reitoria, IRMÃ0 tLV0 CLEMENTI,

eleito pela terceira vez à presidência da Academia

Rio-Grandense de Letras para o biênio 2006-2007.

I Diretor do Museu de Ciências e lecnologia (MCT),

JETER BERT0LEITI, Medalha de 0uro dos 20 anos da

entidade de Cooperação para a Promoção de Ativida-

des Extra-Escolares na América e Caribe em Ciência e

Tecnologia Juvenil (Copae)/Unesco.

I Professor AURY L0PES JR., do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Criminais, convidado a inte-
grar o Conselho Diretivo para lbero-América da Revis-

ta de Derecho Procesal (Madri, Espanha).

I Nlédico ALTXANDER SAP|R0, do HSL, destaque na

mostra de Íotografias /Vossas vilas, nossa gente, Se-

mana de Porto Alegre, Câmara de Vereadores.

I Professor JEIIR BtRI0LITTI homenageado pelos

pesquisadores Víctor fu-Daniel, do lnstituto Nacional

de Pesquisas da Amazônia, Sandra Darwich, do CE-

FEI, Lúcia Mardini, da Secretaria Estadual da Saúde

do RS, Milton Strieder, da Unisinos e de Sixto Cosca-

rón, do Museu da Argentina, com 0 nome de Thyrso-

pelma jeteri a mosquito recém descoberto.

I Professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-

manas R|CAH00 TIMM DE §OUZA, menção honrosa

no Prêmio Sesc de Literatura 2005 na categoria conto

pelo texto 0caso.

I Vice-diretor da Faculdade de Letras, Lt lZ Al{T0-

l{10 0E AS§l§ BRA§|L, membro da comissão julga-

dora do Prêmio Sesc de Literatura 2005.

I Edipucrs Íoi incluída no Programa Nacional do Livro

e Leitura, do Ministério da Educaçã0.

I ANI0lllt{H0 MUUA NÀlMt, inauguração de sua

foto na Galeria dos Diretores da Edipucrs.

I Diretores das Faculdades de Teologia, üRBAI,I0

ZILLI§, e de Letras, MARIA EUNICE M0REIRA, inte-
grando Conselho Superior da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs), por desig-
nação do governador Germano Rigoito.

I FUNC|ONár|OS A}IDRÉ JAIUBOWSKI, ARIZELMAR

0A §ILVA e R08EfiT0 BECKER concluíram prova de

ciclismo Audax RS percorrendo 200Km, em Porto Ale-
gre.

I GU§TAV() VlElRA, aluno do curso de Administração

de Empresas, vencedor da etapa RS de concurso de
projetos desenvolvidos por estagiários da TlNl.

I ProÍessor PAUL0 ABRÃo PIRIS JUN|0R, coorde-
nador do Departamento de Direito Público, eleito vice-
presidente da Associação Brasileira de Ensino do Di-

reito Gbedi) para os próximos dois anos.

I Professora R0BERTA BAGG|0, eleita para a direto-
ria do núcleo estadual da Abedi-RS.

I Professor fABnll VARGA§, do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia El€trica, general chair do

7th IEEE Latin-Anerican Test Worbhop (UTW'00,
Buenos Aires.

I Professor 0EnVÁ§10 §ILllA CARI/ALH0, da Facut-

dade de Biociências,liuro Ceparcopid Spittle Bugs of
the New World, pela Pensoft Series Faunistica, em
parceria com Mick Webb, do Museu Britânico de His-

tória Natural

I lnstrutor da Escola de Natação do Parque Esporti-

vo, LUCAS PR[II0, representou o Brasil no México,

na etapa de Mazatlan da World Cup de Triatlhon .

I ProÍessora da Faculdade de Administraçã0, Conta-

bilidade e Economia MARH ILISABETI{ RITIIR DOS

SÀill0S, coordenando pelos próximos dois anos o re-

cém criado Fórum Nacional de Gestores de lnovação
e Transferência de Tecnologia (Fortec).

I Aluna JULIANA §IPÚLVEDA, do curso de tVlatemá-

tica, vencedora do concurso para criação da sigla do

Laboratório de Mercado de Capitais, da Faculdade de

Administraçã0, Contabilidade e Economia.

f ProÍessor J0§É R0BERT0 G0LD|M, das Facutda-

des de Medicina e Enfermagem, é o novo coordena-

dor do Comitê de Etica em Pesquisa da PUCRS, dando
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, rrrrirrruidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos pe-

r , r)rofessores rÉtm mprer e C*10 eOrtuO MAr0Ut§.

r I 
jrl)lioteca Central lrmão José Otão passa a integrar o Con-

.,,llro lécnico do Programa de Comutação Bibliográfica brasi-
l' rro (C0MUI/lBlCT) como representante das bibliotecas uni-

vlr',ilárias particulares.

r l)iretor do lnstituto de Pesquisas Biomédicas, ,ÀÍ,m§CIil
, il::tA 0À C0§IÁ, eleito membro titular da Academia Sul-

llrrr (]randense de lVledicina.

r |\lAN llüültR00, professor da Faculdade de Medicina,

,,',r rrlhido membro honorário da Academia Sul-Rio-Granden-
',,, rir: lVledicina.

r lrabalho de conclusão dos alunos do mestrado do Progra-

,rr,r ile Pós-Graduação em Ciências da Computação fL[Yl0
i'tt'rp| e flLlPl §ILYHAA na Faculdade de lnformática ficou

,,rrlrc 0s 0it0 melhores projetos do Prêmio Dorgivão Brandão
rtrrtnr de Qualidade de Software, concedido pelo Ministério
,l.r (liência e Tecnologia.

x lioitor JOÀüUIM üLüTII eleito vice-presidente da 0çni-
,',rr-rro universitária lnteramericana (0Ul) para o Brasil.

r r,r-SAft §CIl§§l e tCIUÂ800 §üLL§R, alunos da Fame-

! o',, conquistaram o troféu de ouro pela primeira colocaçáo

, rrrrr a peça i4 natureza das pessoas está mudando,noFes-
trv,rl lnternacional de Publicidade do Turismo e Ecologia, em
',,rvador.0 diploma de prata foi para as duplas LUCIAI{A
t;:lil e 0§l§11Âl{É Pff§§, com o trabalho As rotas mais
t t)ttÊcidas.., e J0l{AIHAtl pünnfltlLl e ÁL[XA!{üR[ R0-
titilüU[§ por Férias ]986. 0s terceiros colocados foram lU-
r tirr'lA t0HT[$ e FInilÂH§l Pg]R0§0 com a peça Éessa a

tt'nhrança... e r0A0 WÀPLER e AilBnÉ BU§Âidlil poÍ Honl
' ,,1l )t0ns.

s, illAfll{A 0[ 0LlyBnA, aluna de doutorado da Faculdade

ilr | fi135, 10 lugar na categoria Teatro no Rio Grande do Sul

tt Conc:trsl Nacional de Monografias - Prênio Gerd Bor-
irlrr:rrn, promovido pela Prefeitura de Podo Alegre com estudo

rl,r', personagens femininas de Sertaleira das paixoes, de

Lvo IJender

i*t l'roÍessora rúvm ylu*rlo llllt§íl{, diretora da Facul-

,1,rrIl de Farmácia, iniegra a comissão assessora de ensino

rlrr 0rrnselho Regional de tarnácia do Rio Grande do Sul.

ip l'rofessora [ülMAfÀ ilffZ§M0 tUClAt{0, da Faculdade

,lr, Arlministraçã0, Contabilidade e Economia, apresentou 0

Projeto Sinergra Di§tal cono case de sucesso em lnstitui-

ção de Ensino Superior, na oficina de inclusão digital do lD

Porto Alegre.

t ÍltÀRlÀt'l[ üt IUCA Ttl)(IlRA, recémJormada em Jorna-

lismo, selecionada para padicipar do Programa Becas Uder,
promovido pela Fundação Carolina, da Espanha.

I Professores da Faculdade de Biociências §LÀileE ÂLll0,
GtLSoH $ilfiA, M0l§ÉS BAUER e tMlLl§ JE0ttt[ contribu-

íram com três dos 162 capÍtulos da segunda edição doTrata-

do de Geriatria e Gerontologia, da editora Guanabara Kooga,

2006, lançado durante o 150 Congresso Brasileiro de Geria-

tria e Gerontologia no início do mês de junho. Também duran-

te o evento os professores Bauer, Jeckel e Í{ÀDJÀ §t}lÊ0§El
ministraram o curso Fronteiras da Biologia do Envelheci-

menú0. As.alunas do curso de graduação em Ciências Bio-

lógicas CLII/IA MIW* e 0El§t f0Rl{ECK apresentaram dois

trabalhos cientÍf icos.

I Aluno da Faculdade de Administraçã0, Contabilidade e

Economia, nAfAil ilRt ü, teve sua empresa, Zero-Defect,

classificada para pafticipar do Congresso de Tecnologia da

lnfornação das lnstituições Financeiras (Ciab-Febraban),

promovido pela Federação Brasileira de Bancos em São Pau-

lo.

I Soprano AtlHlAllA 0E ALMEIDA recebeu da Câmara lVlu-

nicipal de Porto Alegre a medalha Lupicínio Rodrigues por sua

relevante contribuição n0 desenv0lvimento Cultural da Capi-

tal gaúcha.

I Professor r0§É tN/lLLlBAtD0 IHol!!É, da Facutdade de

Biociências, homenageado, em junho, com um retrato na

galeria dos ex-presidentes da Fundação Zoobotânica do Rio

Grande do Sul.

I tHnlSTlAÍl §tHilEl0tR, aluno do 10 semestre do curso

Tecnológico em Produção Audiovisual - Cinema e VÍdeo, Pré-

nio Destaque em Contribuição Técnica na Mostra Competi-

tiva de Vídeos do Festival Brasileiro de Cinema Universitário.

I Através de parceria do Centro de lnovação da Microsoft
junto ao Tecnopuc com a Faculdade de lnformática, estudan-

tes e um professor conquistaram 12 certificações internacio-

nais até junho deste ano, número expressivo devido à com-
plexidade dos testes. As qualificações mais recentes são de

RAfAfL GUflZntR, do curso de Ciência da Computaçã0, e

de PÀUL0 ICIMÀ§tL, FtnHAiltlA 0lA§ e ALüXÀt{CIRt }ltl-
il[Cl(, todos estudando Sistemas de lnformaçã0.
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I LUCIÁHA SÓ Con§rcUo, aluna da Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo, finalista do Prêmio lpera
Prima 2006, realizado em São Paulo, com trabalho
propondo uma escola de gastronomia para o Senac-

RS, orientado pelo professorJ0SE C[fr10§ CÀA|P0S.

I Professor e pesquisador §Áfi lZQülERt]C, da Fa-

culdade de Medicina, foi designado professor honorá-

rio da Universidade Nacional de Córdoba (Argentina).

I Coordenadora da Assessoria para Assuntos lnter-

nacionais e lnterinstitucionais, $lLlIAllÂ S0üZÀ §lL-
llEl[Â, eleita representante da Regional Sul do Fórum

das Assessorias para Assuntos lnternacionais das

Universidades Brasileiras (Faubai).

I EHI! ÂLBERT §OB0ITffi, proÍessor dos progra-

mas de pós-graduaEão em Ciências Sociais e Ciên-

cias Criminais e pesquisador do CNPq, convidado a

integrar o comitê de consuliores da Financiadora de

Estudos e Projetos (Finep).

I Professora lllUA PERIIRÂ DA GOSIÂ, coordena-

dora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de

0dontologia, Medalha Roentgen durante o 60 Con-

gresso Brasileiro de Radiologra, realizado em Cuiabá.

I Vice-Reitor EIlllXlO lgXUnA representou o Rei-

tol J0A0Ulil G!0TET, na escolha dos contemplados

do Prêmio Fundação Bunge 2006, no Tribunal de Jus-

tiça de São Paulo.

I 0 Grupo de Pneumologia Pediátrica do Hospital São

Lucas e o lnstiiuto de Pesquisas Biomédicas conquis-

taram, pela segunda vez, o prêmio máximo de apoio

a pesquisadores (Golden Sponsorshrp) conferido pela

European Respiratory Society, em cujo congresso, rea-

lizado em Munique, EiIER§0ll R0§RGUE§ 0[ §lU§
apresentou o trabalho Ausência de associação en-

tre hiper-reatividade brônquica e sibilância atual em

escolares no Brasil, um diferente fenótipo de asma?,

originado de sua disseftação de mestrado, orientada

pelo proÍessor REI{AI0 SIEII{.

I Professor FERIIAXI)O D0ITI, da Faculdade de ln-

formática, escolhido novo coordenador do Fórun de

Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em

Ciência da Computaçã0.

I Pró-Reitora de Graduaçã0, §0L${§E IGIZEI, elei-

ta vice-presidente do Fórum Brasileiro de Pró-Reitores

de Graduação (Forgrad), gestão 2006-2007.

I Manual de ldentidade Visual da PUCRS premia-

do com o 10 lugar na categoria Manuais no Prámrb

Gaúcho de Excelência da Associação Brasileira da

lndústria Gráfica.

I Ex-aluna de Jornalismo da Faculdade de Comuni-

cação Social CRI§ GlrlffAR[E§ recebeu o prêmio de

reportagem da Associação Brasileira de Recursos Hu-

manos n0 Rio Grande do Sul (ABRH/RS) Top Ser Hu-

mano 2006, categoria lmprensa - segmento Revista.

I Professora de Neurologia e Pediatria da Faculdade

de Medicina MIGDÂ LÁH0RGUE tlUt{ES, presidiu o

310 Congresso Brasileio de Epilepsia, realizado em

Bento Gonçalves.

I Coordenador do Programa de Pós-Graduação da

Faculdade de Educação e diretor do lnstituto de Cul-

tura Hispânica, I§Âil lil0§0UER[, Prémrb de Educa-

çãoThereza Noronía outorgado pela Câmara Munici-

pal de Porto Alegre.

aFi,lr.e Saudade, dirigido pela aluna do curso de Ci-

nema da PUCRS GÂBRIELÁ BEilEIlEf, levou sete prê-

mios (melhorfilme, direçã0, fotografia, montagem, tri-
lha sonora original, atriz e diretor estreante) na mostra

competitiva de Super-8, durante o 340 Festival de Ci-

nema de Gramado.

I Também no 340 Festival de Cinema de Gramado,

na categoria Universitário Gaúcho em Cine Vídeo, o

1o Prêmio Destaque do Júri ficou para Moradas São

Pedro - A vida do outro lado dos poftões, de lllllS
rERIIIXIIE§.

I Ainda no 340 Festival de Cinema de Gramado, na

categoria Universitário Brasileiro, o 20 Prêmio Desta-

que do Júri Íoi para Aqui jazz, de fÂ8[iCl0 CâI{TA-

HHEtlt.

I Professora Âl{Â EUZABEIH §rc[EHEll0, do curso

de Enfermagem, participou como palestrante do /JÍh
Congress of the lnternational Society of Peritoned

Dialysis, en Hong Kong, falando sobre o cuidado do

paciente pós-colocação de colete para diálise perito-

neal e o papel do enfermeiro especialista em diálise
peritoneal.

I Artigo de autoria de L0lÍll[R P§§QItrâHIII], ex-
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,rhrno do curso de Administração de Empresas - Análise de

lir',1{)rnas, e da proÍessora EOIMARA MEZZ0M0 LUCIAI{O,

rl,r I aculdade de Administraçã0, Contabilidade e Economia,

rrrr;clreu menção honrosa no,/ Congresso Anual deTecnolo-

ttt da lnformaçã0, organizado pela Fundação Getúlio Vargas,

rIr São Paulo.

I l)rofessor LE0NEL L§RNER, da Faculdade de Medicina,

prtsidiu o 440 Congesso de Educação Médica,realizado em
(ir;rrnado, o mais importante eventona área de educação mé-

rlrr:rr, reunindo 158 escolas médicas de todo o País.

r lloÍessor ATIILA SÁ 0'0L|VE|RA recebeu do prefeito José

I rrl,aqa homenagem especial em reconhecimento à iniciativa

grrrrrrcira n0 Brasil de propor a criação do Conselho Municipal

,lrr I'atrimônio Histórico e Cultural (Compahc) de Pofto Alegre.

l,rrrrbém foi homenageado pela atuação na defesa do patri-

rrrlrrio histórico e cultural da Capital em sua gestão como Se-

, rll;irio de Educação e Cultura na década de 70.

I krse de doutorado da proÍessora REIAI{E tI0LDtRBAUÍtl,

rl,r laculdade de 0dontologia, foi apresentada na forma de

lrrr',lrrr durante a 84th General Session & Exhibition ofthe ln-
k'rrt,ttional Association for Dental Research (IADR), em Bris-

lr,rrn (Austrália), tendo sido premiada pelo Diagnostic Syste-

rrr', (iroup da IADR.

r I)iÍetor do lnstituto de Pesquisas Biomédicas, lADtRS0il
I { ) li I A DA C0STÀ, vencedor do Prém io Paulo Pi nto Pupo com

rr lr;rlralho Padrões de descarga neuronal na regrão de CAl

li' ltrplcampl de pacientes com epilepsia do lobo tempo-

r l)0utoranda da Faculdade de Comunicação Social REilÃTA

ulu0NE DE ÁZEVED0 E §0UZA, prêmio lop Ser Humano -
t',rtr:11oria EstudanÍe, conc'edido pela ABRH-RS, pelo trabalho

Irt,tlne das estratégias de conunicação adotadas no pro-

r,t,rtn de capacitação "0 Caminho GR de Bon a Melhor",
rlrr',crrvolvido com base em sua tese de doutorado, orientada

lrtlrr professora CLEU§A SCR0FERIIEIGR.

r l)iretor da Faculdade de Administraçã0, Contabilidade e

I r rrnomia, SÉRGI0 ÊU§MÃO , Prêmio Mérito em Administra-

i.rrr, rra categoria Setor Ensino, concedido pelo Conselho Re-

grrrr;rl de Administração do Rio Grande do Sul.

r MARIANA CLÉLm F0RMIGÂ, aluna do 60 semestre de Ci-

rrrrr r;rs Biológicas, conquistou o prêmio de melhortrabalho de

irrr, r,rçao cientÍfica da área de mutagênese no 57 Congres-

'.,, lit,rsileiro de Genética, realizado em Foz do lguaçu, sob

orientação da professora REt'lAIÀ ilEDll{À DA §lwÀ.

I Assessor da Reitoria e presidente da Academia Rio-gran-

dense de Letras, IRMA0 ELVO CLEillEl{Tt, agraciado com o

brasão da Academia Pelotense de Letras, seu símbolo má-

ximo.

I Centro Brasileiro para o Desenvolvimento de Energia Solar

Fotovoltaica (CB-Solar) e o projeto Planta-Piloto de Células

Fotovoltaicas, coordenados pelos professores ADRIAN0 M0-

EHLTCíE e lZ§lt ZA]{ESC0, da Faculdade de Física, ficaram

entre os cinco finalistas do prêmio lnovação e Sustentabili-

dade, promovido pelo Guia do Estudante da Editora Abril.

I Aluno EDUARD0 PACHECO RICO, do Programa de Edu-

cação Continuada, da Faculdade de Biociências, recebeu

menção honrosa da Federação das Sociedades de Biologia

Experimental com o estudo intitulado Efeito agudo do me-

tanol sobre a atividade e padrão de expressão da acetilco-

linesterase em cérebro de zebrafish (Danio rerio), realizado

sob a orientação dos professores MÀURIC|O B0G0 e CARLÀ

B0t{At{.

I Durante a 26a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de

Pesquisa Histórica, realizada no lnstituto Histórico e Geográ-

fico Brasileiro (IHGB), no Rio, tomou posse a nova diretoria da

Sociedade, c0mposta pelos professores do Programa de Pós-

Graduação em História, ÂRt{0 IGRI{ (presidente), CHARLTS

M0ilTElR0 (secretário), HttDtR GORDIM DA SILYEIRA (te-

soureiro). Arno Alvarez Kern foi empossado como membro

conespondente do IHGB.

f ROBERT0 SIHôIS, da Faculdade de Comunicação Social,

primeiro lugar no prêmio Relações Públicas do Brasil, na ca-

tegoria professor pesquisador. Professora Et[UDlÀ td0URA

entre os finalistas.

I Grande vencedor do reali§ show 0 Aprendiz 3, transmi-

tido ao vivo pela Rede Record em setembro, é o ex-aluno da

PUCRS Al{SEtttl0 [lÂRTltll, 37 anos, formado em Direito em

1992.

I Trabalho Desenvolvimento de un instrunento para medir

in vivo a força de descolagem de bráquetes oftodônticos,

apresentado pela professora AllA MÀnn SP0HR, premia-

do durante a23 Reunião Anual da Sociedade Brasileira de

Pesqusas 1dontológicas, em Atibaia (SP).

I Estudo lmplicaçoes éticas na utilização de métodos de

captura e marcação em animais sl/vesÍres, de autoria das

alunas da Faculdade de Biociências tüClAllÀ llAlfÀCil0t,
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A}IDRESSA GARCIA COSTÂ e ÂLIIIE CEIIIURfiO,
com orientação da professora AI{AMARIA tEUó, re-

cebeu mençã0 honrosa no 40 Encontro Luso-Brasilei-

ro de Bioética realizado em São Paulo.

IAlunos do curso de Publicidade e Propaganda con-
quistaram todos os prêmios na categoria estudan-
lil do Prêmio Central de )utdoor - Seccronal ÊS. 0
vencedor do Ouro foi CAl0 ilOüUtlfil PIRIZ, com a

campanha Rosas. A prata foi para LlU§A ltlAR0UE§

T0§R[S pela campanha Foi o rosto dela que fez e o
bronze Íicou com CLiRI§§À tACtEE§ A§ÍlGÀnRâcA

da campanha Conte um Segredo. A Central de 0utdo-
0r congrega as empresas que veiculam esse tipo de
peça publicitária.0s vencedores do primeiro lugar, em

diÍerentes categorias, vão participar de uma segunda

fase nacional.

I Professora de Pedagogia do Campus Uruguaiana

MIRISA CRIVELÂR0 DA SIwÀ, tÍtulo de educadora

emérita conferido pelo governo do Estado no Dia do

Professor.

I ArcAROO BAST0S, diretor da Agência de Gestão

Tecnológica, tomou posse como membro do Conselho

Municipal de Ciência e Tecnologia, do qual também in-

tegra a mesa diretora como segundo secretário.

IDos 31 projetos de pesquisa e desenvolvimento se-
lecionados pela Companhia Estadual de Energia Elé-

trica (CfEE) 11 são de autoria de pesquisadores da

PUCRS. Nove deles são oriundos do Departamento de

Engenharia Elétrica e dois da Faculdade de Física.

I Psicóloga JUtltllÂ IIGRE 0Â SILYA, graduada peta

PUCRS, recebeu o prêmio de melhor trabalho na ca-

tegoria Trabalhos de investigação no 610 Congresso

da Sociedade Brasileira de Dermatologia, realizado

em Curitiba, onde apresentou a sua dissertação de

mestrado, Estratégias de Coping, níveis de estres-
se e qualidade de vida em portadores de psoríase,

defendida em 2005 no Programa de Pós-Graduação

em Psicologia, sob orientação da professora ldlH§â
Câ*tPl0 l,lUtLtR.

I Equipe de futebol da PUCRS, treinada pelo profes-

sor 0Alllil Iíffll§[, da taculdade de Educação Física

e Ciências do Desporto, vencedora da Copa Unisinos,

realizada de 12al5lfi, na Unisinos.

I Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduaçã0,

AüDY, eleito presidente do Fórum dos

de Pesquisa e Pós-Graduação para a Região Sul

prop-Sul).

I Coordenador do Programa de Pós-Graduação em

Comunicaçã0, JURtilllR Ml0,l*CI0 DÂ §l[Yl, é um

dos fundadores da Associação Brasileira de Pesqui-

sadores em Cibercultura, criada no 10 Simpósio Na-

cional de Pesquisadores em Comunicação e Cibercul-
tura, realizado na PUC-SP

I Diretor do Museu de Ciências e Tecnologia, lÊ-
ÍEn B§II0§ÍTI, Medalha do Mérito Universitário,
concedida pela Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM).

I Diretora da Faculdade de Letras, MÂfi|À
M0Agm, ministrou a conferência de abertura
Mestrado em Estudos Portugueses e Românticos,

Universidade de Lisboa (Portugal), sobre a FormaÇã

da Literatura Brasileira: Relações Portugal e Brasil.

I R0l{Íl fERRlG0t0, da Faculdade de lnformática,
relacionado entre os 100 principais líderes de Tl do

Brasil, conforme a pesquisa lT Leaders 2006 publica-

da na revista Computennrorld, edição de agosto.

I E{!UÀRD0 A§RUüA, da Faculdade de lnformáti-
ca, um dos ganhadores do ClO Gov da SUCESU 2006,
concedido pela Associação de Usuários de lnformáti-
ca e Telecomunicações, e escolhido o Profissional de

Tecnologia da lnformação 2006 pela revista lnformá-
tica Hoje, da Plano Editorial.

I Projeto da Planta Piloto de Produção de Módutos
Fotovoltaicos com Tecnologia Nacional, dos profes-

sores ÁDRlll{O ,ll0tHLtCíE e IZ§íã Zt}lt§ü0, da

Faculdade de Física, finalista na categoria indústria,
do Prêmio Santander Banespa de Ciência e lnovaçã0,
promovido em parceria com o portal Universia Brasil.

f Professora da Faculdade de Educação i{ÀtíLn
l{010§ll{l designada pelo Conselho Técnico Admi-
nistrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-

tado do Rio Grande do Sul (Fapergs) para integrar o

Comitê Assessor de Cooperação lnternacional, com

mandato àté lulho de 2008.

I Professor [0Uâm0 UilA, da Faculdade de Odon-

tologia, diplomado pelo Board Brasileiro de 0rtodontia
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r, 0rlopedia Facial, o primeiro Board de Excelência existente
,,rrlrc as especialidades da área de saúde no Brasil.

I {)ongresso de Advocacia Pública, promovido pela Procura-

rIrur Geral do Estado e Associação dos Procuradores do Es-

Lrrlu, homenageou o coordenador do mestrado e do doutorado
rn Direito, professorlüÀtH FREITÂS, que também preside

rr lrrstituto Brasileiro de Direito Administrativo, descenando

1rl;rr;a em sua homenagem e concedendo-lhe uma medalha.

I CAR0LINA MTRGI (Ciências Exatas e Engenharias); GUI-
lll[RME LIMA (Ciências Biológicas); RAQUTL FERI{AiIDES
{critncias da Saúde); UERA LUCIÀ vlll"lR (Ciências Sociais

A; rlrr:adas) ; TÂlÀilt À§l{0LEnO (Ciências Humanas); LUCI-
1,1 ABREU (Letras), alunos que conquistaram o 10 lugar no
',,r1;ro de lniciação CientÍfica da PUCRS:

I Nove trabalhos dos professores do Mestrado em Adminis-
tr,rç;ro e Negócios ([/AN)lrll{lCtus BRA§IL, UlRlAl{ 0tlVEl-
II^, PAULO BURI,TMAQUI, LUIZ AilTOilIO SLOIIGO, CúU-
uro SAMPAI0, MARCEL0 PERII{ e cABRlttÁ FERREIRA

.r;rnsentados no Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação da

Â'.',or;iação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ad-
rrrrrrrskação (EnANPAD 2006), o mais importante na área de

ArlrrrinisÍação no Brasil. Destacaram-se também as pesqui-
',,r', rle autoria ou co-autoria de alunos e egressos do MAN

'JÀNESSA 
GOLDONI, LUIZ ALBERTO DE SOTTO MÂYOR FI.

I ll{) MARISE UGALDE e E00!l BARBOSA.

r llograma Redes de Cooperação da Secretaria Estadual

rlrr l)csenvolvimento e dos Assuntos lnternacionais, cuja me-
lrrr[rlogia é desenvolvida pela PUCRS sob a coordenação do

lrrrrk:ssor DINIS CARRAR0 e equipe, da Faculdade de Admi-
rrr',lraçã0, Contabilidade e Economia, prêmio Top de Marke-
Iu1 ADVB 2006 na categoria Serviços Públicos.

r WALTER GALVAI{|, assessor cultural da Pró-Reitoria de Ex-

tln;;r0, entre os melhores escritores do ano anunciados pela

A',',or;iação Gaúcha de Escritores, sagrando-se vencedor na

, ,rlrlioria não{icção com a crônica 0 vôo da palavra.

r /\[rnos §ÉRGlo GÀRCIA, de Engenharia Mecânica, e HEil-
!tl(lUE L0PEZ, de Engenharia de Controle e Automação da

l,rr:rrldade de Engenharia da PUCRS, conquistaram o prêmio

r[':,laque n0 180 Salão de lniciação CientÍfica da UFRGS.

r I ió-Reitor de AdminisÍação e Finanças, PAUL0 FRANC0,

rrrrrrl;rlha Estrela de Reconhecimento, do comando-geral da

I tr r1,;rrla lVlilitar.

r l)r0t0ra da Faculdade de Educacão Física e Ciências do

Desporto, S0LlA BIATRIZ G0MES, única brasileira a par-

ticipar, na Grécia, de um evento da Academia Olímpica ln-

ternacional, com diretores de faculdades da área de todo o

mundo.

I Diretor do lnstituto de Cultura Musical e maestro do Coral

e Orquestra da PUCRS, FREDEBIC0 GtRtlllG JUI{I0R, co-
menda 0rdem do Ponche Verde, no grau oficial.

I Coordenador do Centro de lVlemória, UÁil UOU|ERD0,

Prêmio Scopus 2006, base que integra o portal de periódicos

da Capes/Mec.

I Professor RICARD0 IIMM DE SOUZA, da Faculdade de

FilosoÍia e Ciências Humanas e d0 Escritório de Ética em Pes-

quisa, ministrou, em Paris, a convite do Collàge lnternational

de Philosophie e do Manahirban Calcutta Research Group, a

palestra Iíe thinking of levinas and the political philosophy

- global state of exception and ethical challenges, no Coló-

quio Sociétés, Etats, "teneur" et "terrorisme" - Une pers-

pective historique et philosophique, promovido pelas duas

instituições.

I Professora BEAIRIZ D0Rlltl-LES, da Faculdade de Co-

municação Social, diploma de honra ao mérito da Cátedra

Unesco/Metodista de Comunicaçã0.

lTaxista, experiência é sua maior bagagem é o slogan da

campanha vencedora da 10a edição do Prêmio PUCRS De-

tranlRS Publicidade pela Vida, produzida pelo grupo de Íor-
mandos do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade

de Comunicação Social formado por BRUN0 NUi{ES, CRIS-
TIAI{O §CHMITZ, EDUARDO FRAGA, FABRICIO MARASCHIN,

lORll{E DA SILVA, |ÂURA DA CUNHA e LUIZA PACHEC0. 0
segundo lugar foi para Taxista: você faz a sua imagem, dos

estudantes ANDRE CARRASC0, FERNAI{DA B0SCAIN|, tl-
DIA PESSOA, LUCIA MÂRSEI JOVER, PEDRO MAUIOI{E

MAHFUZ, RATAEL IOFF, R0DRlc0 HOFFMAillt e TIAG0

i{IEDERÀUER. 0 trânsito é sua história. Faça seu papel Íu
a terceira colocada. 0s alunos ALESSANDR0 TEIXEIRA, ,0SE

LUIS DELAZERI, MÁRCN SOUZA, NATHALIE PFEIFER, RE-

I{ATA RAM0S, R0BERIA ALVIM e RENATA LUZZI"

I Aluno ALEXAT{DRE DIAS, do curso de Economia, conquis-

tou o terceiro lugar no 200 Prêmio Conselho Regional de Eco-

nomia de MonograÍias, promovido pelo Conselho Regional de

Economia da 4a Regiã0, com o trabalho lnvestimento die-
fu erterno no Brasil: principais determinantes e impactos,

1990-2004.
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ffi Acadêmica MÂRlÂ ffK!{Àru*A §ÂhlT!!{ rece-

beu menção honrosa pela monografia denomina-

da Sustenta bili d ade a m b iental, dese nvo lv i me n-

to econônico e social - Formas de interação

em um mundo globalizado.

W &{&§iA},|§§{-e §A§AL§'trTt, proÍessora da Fa-

culdade de Medicina, apresentou parte da sua

tese de doutorado, defendida em julho, no Con-

gresso lVundial de Ginecologia e Obstetrícia, em

Kuala Lampur (Malásia) e no Congresso Mundial

de Urologia, na Cidade do Cabo (Africa do Sul).

ffi ProÍessora tlt§&l$tr §üA§xf§ YURü§1, da Fa-

culdade de 0dontologia, recebeu a Medalha Luiz

Cesar Pannaim do Sindicato dos Odontologistas

de São Paulo.

§ Troféu Responsabilidade Ambiental, na cate-
goria Personalidade, Íoi concedido ao professor

0RCl BRITANHA TEIXEIRA da Faculdade de Di-

reito. 0 prêmio, idealizado e organizado pelo Ins-

tituto Latino-Americano de Proteção Ambiental

Borboleta Azul, foi instituído pela Secretaria de

Estado do lVeio Ambiente/RS.

ffi Condecorados com a medalha "Centenário do

Vôo do 14-Bis" lH&i§ l{U§§*MAlt{{), coordena-

dora do Laboratório de Microgravidade, e [Lü-
Nn§ §l&EfR§, diretor da Faculdade de Ciências

Aeronáuticas.

W rã{-lP§ re!"040, S§",|L}}§RM§ l'{A&§ e §§-

§fiA t{}N{[XAN-, alunos do curso de Engenharia

de ConÍole e Automação/Mecatrônica, conquis-

taram o 20 Prêmio Werner von Siemens de lnova-

ção Tecnológica com o trabalho Dispositivo para

realização da manobra de valsalva.

W F§}CR§ recebeu prêmio Destaque Feira do Li-

vro Correio do Povo 2006, categoria Criatividade,

com 0 s/oga, Todo dia é dia de PUCRS na Feira

do Livro.

W 0 trabalho Reciclagem Química de Embala-

gens PET Pós-Consunl: Síntese de novos co-
políneros bi odegradáuers, contemplado na cate-

goria Pesquisas e Processos lnovadores recebeu

o prêmio ECO PET de lncentivo à Reciclagem pela

Associação Brasileira da Indústria do PET.

W 0 Reitor}*&Qt§§M üLST§T foi agraciado com

o prêmio Assespro-Rs 2006 na categoria Desta-

que Acadêmico pela Associação das Empresas

Brasileiras de Tecnologia da lnÍormaçã0, Softwa-

re e Internet, regional do RS.

WCIínica que integra o §E§TRü m§ Õ&§Sl§Aí)ü

Mt"ili§{SA do Hospital São Lucas recebeu o Prê-

mio Top oÍ lVlind Brasil de Consagração Pública

Brasileira, concedido pelo lnstituto Brasileiro de

Pesquisa de Opinião Pública.

W ti0§PITAL SACI LtJ0AS Íicou com o primeiro

lugar na categoria Satisfação dos Usuários do

SUS - Prêmio Regional, referente a?00512006,

distinção da Secretaria Estadual da Saúde e

Conselho Estadual de Saúde.

W Concurso nacional Criatividade no Combate

à Pirataria organizado pelo Conselho Nacional

de Combate à Pirataria e Sindireceita premiou

alunos da Universidade. tÂifi F[§§f e §Â§i§]

FmINT&S, das Faculdades de Comunicação So-

cial e de Biociências, Íoram premiados na cate

goria rádio. {}TAVI{} §fNf,iil e i!lÂi?lÂ§& P§lü§"

{f,§, da Comunicação, ganharam na categoria

anúncio impresso.

ffi Menção honrosa na categoria acadêmica no

230 Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo ficou

com as alunas de Comunicação &§&ie§e üS-

§üt, ANrL{§r üÀunt§t, §ereNr §iLvrNm&, ,vlÂ-

RI]l §n&{i,l e Ml{}l{[t§ RSLIM pela repodagem

As marcas da ditadura no Rio Grande do Sul.

W Pesquisa Modelagen e Simulação do Mo-

vinento recebeu prêmio de melhor trabalho na

área de ergonomia, terapia do movimento e Íi-
sioterapia desportiva no Congresso Abordagens

Atuais em Saúde, prevenção e qualidade de vida,

promovido pela UERJ. A autoria é de TlÊi-§ §X]§

§A§Tü§ e §§[§&§§{} §Â§T0§, ex-alunos de Fi-

sioterapia. 0s professores Vfí?01{l0A fRi§§§,
ír4&§TA l-ü,i§§Zil{|, da Faculdade de EnÍerma-

gem, Nutrição e Fisioterapia, e l§&A* l{§W{{}l'i

§& §lLryÂ, da Engenharia Mecatrônica, foram co-

orientadores junto à professora SiMü§§ &VlL&,

orientadora.

Dom I)ADEUS 0RINGS

Chanceler

LAURO FRAI{CISCO HOCHSCHEIDT

Presidente da Entidade Mantenedora

JOAQUIM CLOTET

Reitor

EVIUIZIO TEI)(EIRA

Vice-Reitor

PAULO ROBERIO GIRARDELLO FRANCO

Pró-Reitor de Administração e Finanças

SOLANGE MEDINA IGTZER

Pró-Reitora de Graduação

JORGE LUIS NICOLAS AUDY

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

JOÃ() DORI{ELLES JUNIOR

Pró-Reitor de Extensão

JACQUELINE POERSCH MOREIRA

Pró-Reitora de Assuntos Comunitários

LEONARDO FABBRO

CheÍe do Gabinete da Reitoria

Árrru sÁ D'oLrttErRA

Coordenador da Assessoria Jurídica

ALZIRO CÉ§AR t)E MORAIS RODRIGUES

Coordenador da Assessoria de Plane.iamento

e Marketing e Assessor Especial da Reitoria

LüIZ A}'IIONIO NII{ÀO DUARTE

Coordenador da Assessoria de Comunicação

Social

SILI'ANA §OUZA SII-VEIRA

Coordenadora da Assessoria de Assuntos

lnternacionais e lnterinstitucionais

ARMA}IÍ)O LUIZ BORIOLII,II

Assessor da Reitoria

ELVO CLEMENTE

Assessor da Reitoria

JOSE RENATO SCHMAEDECKE

Assessor da Reitoria

AI{TOI{IO MARIO PASGUAL BIANCHI

Assessor da Reitoria

CLEITON TAMBELLII{I BORGTS

Diretor-Geral do Campus Uruguaiana

THADEU WEBER

Diretor-Geral do Campus Viamão

SÉRGIO LUIZ LEssA DE GUSMÃO

Diretor da Faculdade de Administraçã0.

Contabilidade e Econornia

DRAITON GOIIZAGA DE SOUZA

Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências

Humanas

URBANO ZILLES

Diretor da Faculdade de Teologia

MARIA EUNICE MOREIRA

Diretora da Faculdade de Letras

MARIÀ HELENÀ MENI{À BÂRREIO ÀBftÀHAO

Diretora da Faculdade de Educacão

StÀI{CA §UUANA GUT!,ÀRA WERLAI{G

Diretora da Faculdade de Psicologia

JARBAS DE MELO LIMA

Diretor da Faculdade de Direito

MAGDA RODRIGUES DA CUNHA

Diretora da Faculdade de Comunicação Social

JUSSARA MARIA ROSA MENDT§

Diretora da Faculdade de Serviço Social

tMtLl0 AltT0ilt0 Jtctcl t{ETo

Diretor da Faculdade de Biociências

MARCOS TULIO MAZZINI CARVALHO

Diretor da Faculdade de 0dontologia

IVAN CARLOS AI{IONELLO

Diretor da Faculdade de Medicina

FLAVIA VALLADÂO THIESEII

Diretora da Faculdade de Farmácia e diretora

do lnstituto de loxicologia

BEAIRIZ SEBBEI{ OJEDA

Diretora da Faculdade de Enfermagem,

Fisioterapia e Nutrição

SôNIA BEATRIZ DA SILYÀ GOMES

Diretora da Faculdade de Educação Física e

Ciências do Desporto

AÇÕES E TNTCTATTVAS PUCRS 2006



AUGU§TCI III[I§Â OAROONÀ

Diretor da Faculdade de Matemática

ANÂ MANIA MÂ§QIJE§ t}A SILVA

Diretora da Faculdade de Física

§ANORA MAílA OLIVEIRA EINLOFT

Diretora da Faculdade de Química

AVELINO FRANCISCO ZORZO

Diretor da Faculdade de lnformática

EDGAR BORTOLINI

Diretor da Faculdade de Engenharia

ELONES FERNANDO RIBEIRO

Diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas

FÀULO I.IORN REüAL

Diretor da Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo

ANTONIO CARLOS DI SOUZA

Diretor do lnstituto de Geriatria e Gerontologia

JADERSON COSTA DA COSTA

Diretor do lnstituto de Pesquisas Biomédicas

§ÀRIO F§ANCI§CO GUIMA§ÁES §E ÀU[Vil}ü
Diretor do lnstituto de Pesquisas CientíÍicas e

Tecnológicas

JORGE ALBIRIO VITLWOCI(

Diretor do lnstituto do Meio Ambiente e diretor

do Pró-Mata

r§Ê§§§tcü §rRLl§§ iltlll§§
Diretor do lnstituto de Cultura Musical

YUI(IO MORIGUCHI

Diretor do lnstituto de Cultura Japonesa

eÉs*s Àt si,sTo Mslzilto
Diretor da Biblioteca Central lrmão José Otão

LEO}áAR EAMMÁNN

Diretor-Geral do Hospital São Lucas

GÁRLOS CÉSAR FRITSCHER

Diretor Clínico e Acadêmico do Hospital São

Lucas

MATEO BALBISSERONO

Diretor lécnico do Hospital São Lucas

A$ITONIO FELIPE MEROAI.I

Diretor Financeiro do Hospital São Lucas

JETER JOKüE §§RTOLTTTI

Diretor do Museu de Ciências e Tecnologia

J§RONIMCI Oü§ §AOITO§ §§A&A

Diretor da EDIPUCRS e da GráÍica EPECÊ

EüON §ARI.O§ §EITZ

Diretor do LABEL0

ntcA§§0 M§10 §À§I0§

Diretor da Agencia de Gestão Tecnológica e

Propriedade lntelectual

JO§É FEA}I§I§çO B§R§AMÂ§§I,II

Diretor do Centro de Extensão Universitária

Vila Fátima

R0§ÉRt0 EtANClilNt §tÀs

PreÍeito Universitário

Éorsors xiirrurn
Diretor do Centro de Pastoral Universitária

ffiÁRCto rrnsÂ$too nuPp stÍ{o§
Gerente do Centro de Eventos

§A&OI 

'OR§§ 

I§üPPü

Gerente Financeiro

rúito cÉssn rr srí§
Gerente de Recursos Humanos

tÂ{,R8 t{8pPrR HL}|S

Gerente AdminisÍativo

ülint§rt&il§ §u§§§§
Gerente do Parque Esportivo

§§§ Ll.§3 BÂ §'t§&
Supervisor da Divisão de Contabilidade e

Patrimônio

FLÁY'§ §lJ§xÂs8ur R§B§r§uE§

Supervisor da Divisão de 0bras

j0es §il§r §*§T§§rÁ§§

Assessor da Pró-Reitoria de Administração e

Finanças
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A PUCRS, fundamentada em

princípios da Etica e do Cristianismo

e na tradição educativa marista,

tem por Missão produzir e difundir

conhecimento e promover a

formação humana e proÍissional,

orientada por critérios de qualidade

e relevância, na busca de uma

sociedade jusra e frarerna 
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