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iniciativas 2007 relata
resumidamente um pouco do que
aconteceu durante o terceiro ano
da atual gestão da PUCRS, tratado
mês a mês e complementado pela consagraçào
individual quer dos seus integrantes qlranto
das unidades que a compõem.
çoes e

Em 2007 a PUCRS repetiu conquist;rs

anteriores e ampliou-as. O titulo clc Melhor
Universidade Privada da Região Sul c o Prêmio
Sustentabilidade, ambos concecliclos pelo
Guia do Estudante Abril, e sua manrLtenção
como líder entre as instittLições particularcs
de ensino superior no desenvolvimento de
pesquisas são exemplares do primeiro caso.

A substancial relação de prêmios e distinçoes
de seus professores e alunos, constante desta
edição, registra a segunda situação. Em todas,
revelam-se a tradição e a excelência que
acompanham a trajetória da Universidade,
ao aproximar-se do 600 ano de sua existência.
Sempre sob inspiração dos princípios da Igreja
Católica e da tradição educativa marista.
A cultura da qualidade, compartilhada por
dirigentes, docentes, técnicos administrativos
e estudantes, atende, justifica e responde por
esse constante e crescente reconhecimento.
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Reveladomecanisn )
quemantémams cria
i\

PUCRS desenvolveu inúmeras ações soliras. Professores e acadêmicos estiveram no
,rrr;ípio de ii-Paraná/R0 por meio da Missão
rzônia. Comunidades nas cidades de Butiá/

W
t'fl'ín

lr ParanálRO e Vila Nossa Senhora de Fátima
I

brto Alegre, foram beneficiadas pelo Progra-

Universidade Missionária com a atuação de
rrlômicos. Estudantes voluntários prestaram
'.tência em saúde nas comunidades de Nova

U*ll!!ffi

1r, IVlorrinhos do Sul, 0sório e Rosário do Sul

ffi
ffi,Y

r neio do Projeto Litoral. Alunos da lnstituicstiveram na Bahia participando do Projeto
rdon Nacional experienciando diferentes rea-

re

Pesquisador do Centro de Memória
rupo de cientistas do Centro de Vlemória

dores mais destacados no País e na América Ll.

do lnstituto de Pesquisas Biomédicas da
PUCRS, em parceria com estudiosos do

tina na área, salienta que a memória se forma

lnstituto de Biologia Celular e Neurociências da
Universidade de Buenos Aires/Argentrna, descobrru no hipocampo do cérebro a existência de um

>,

poÍ

meio da ativação de células nervosas em váriirs
regiões do cérebro e da conseqüente ativação dcs

ses processos moleculares. Ficou constatado qrrn

lnduskial (lnmetro). Em amostragem de ventiladores de teto fabricados no Brasil, foi constatado

rrlos, estimulando o crescimento pessoal e be-

que 40% não produziam vento que atingisse o ní-

rr0iando comunidades carentes. Projeto Joana
i c em Luta pela Dignidade, com o patrocínio

vel mínimo exigido.
Bolsistas da Faculdade de Farmácia auxiliam na realização de estudos, análises químicas

-

l'rograma Petrobras tome Zero
Desenvolvirlo com Cidadania, formou mulheres (foto) de
i;r renda em curso especial de padaria e conI rria.
IICRS firmou acordo com

a prefeitura de Ca-

I

e avaliações de medicamentos contribuindo para
o desenvolvimento da Farmacopéia Brasileira.

I

Secretários da Fazenda, Aod Cunha, e do De-

senvolvimento e Assuntos lnternacionais, Nelson

há uma Íase inicial de aquisiçã0, seguida de oulr;r
de consolidação que dura seis horas, na qual :;rr

rLluinha para realizar o plano ambiental da ci-

Proença, estiveram no Parque CientíÍico e Tec-

mecanismo bioquímico que mantém a memória.

ic visando ao licenciamento ambiental de em-

A atuação desse mecanismo, a molécula deno-

Íorma a memória de longo prazo. Enquanto csl;r

',rntlmentos e demais atividades de impacto

minada de BDN[ Íoi tema de um arligo divulga-

se forma, o cárebro ativa a memória de curta rlrr

rrrcio ambiente.

do na revista Neuron, publicação internacional de

nológico, conhecendo detalhes sobre projetos,
pesquisas e trabalhos desenvolvidos no Parque.
Foram recebidos pelo Pró-Reitor de Pesquisa e

raçã0, que dura entre três e seis horas, permitirrrkr

grande renome na área. A parlir desse estudo será

que uma conversação seja mantida sem espcril
o processamento de toda a informaçã0. 0s nrl

it'; Laboratórios Especializados em Eletrotrônica Calibração e Ensaios (Labelo) da

do Tecnopuc, Roberto Moschetta.

possível buscar medicamentos que possam fortalecer e evitar a perda da memória, possibilitando
inclusive tratar doenÇas com0 o IVlal de Alzheimer.

canismos do hipocampo descobedos mostranr ;r
persistência da memória possibilitando ativá lrr

lván lzquierdo, neurocientista e um dos pesquisa-

em pessoas idosas.
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r,llS são a única estrutura no Brasil habilitada
,r rcalizar testes propostos pelo lnstituto Narr,rl de Metrologia, Normalização e Qualidade

Pós-Graduação da PUCRS, Jorge Audy, e o diretor

I

A Faculdade de Direito iniciou uma série de
atividades comemorativas ao seu sexagésimo

an iversá rio.
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Primeiro ctrip nacir ml para TV Digital
recebe finanrciame :o do BNDES
',,

,:: $ 14,5 milhões obtidos por meio de
Íinanciamento do Banco Nacional

r: r'

:... 'i:,de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) foram destinados ao desenvolvimento do primeiro chrp para equi-

lonvênios visando

ao

rrilcrcâmbio e à criação e
,rlrlicação de projetos de

pamentos de transmissão de sinais de TV

pcsquisas foram Íirmailos entre a PUCRS e a

Digital realizado no Brasil. Representaram

a Universidade, Maria Cristina de Castro,
diretora da Faculdade de Engenharia, e
Fernando de Castro, do Centro de Pesquisa em Tecnologias Wireless (CPTW),

I

lrrrversidade de Ciências

I

lrrrestais Aplicadas

de

lü)ttenburg, na Alemanha.

na cerimônia de assinatura do documen-

0utro, com a Universida-

to na presença do presidente Luiz lnácio
Lula da Silva. 0 chip criado pela PUCRS
e pelo Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) atende

rlrr de Grenoble, na Franr:rr, onde estão incluídas
rlrratro lnstituições de
',rno Superior.

[n-

0 ReitorJoaquim Clotet

aos três sistemas internacionalmente reconhecidos de modulação para transmis-

r: o Pró-Reitor de Pesqui-

são de TV Digital, o americano conhecido pela sigla ATSC (Advanced Television
Systems Committee), o europeu DVB-T
(Digital Broadcasting Terrestrial) e o ja-

,i

r

c Pós-Graduação Jorge

/\udy em viagem à turopa firmaram eonvênios in-

§

'rracionais na área da telemedicina entre o Cenlro Aeroespacial Àlemão de Colônia/Alemanha e o

ternet via rede elétrisa com velocidade de 30Gb,
cinco vezes superior ao por cabo oferecido atualmente no mercado foi apresentando ao secretário
de Logística e Tecnologia da lnformação do Ministério do Planejamento, Rogério Santanna, no lnstituto de Pesquisa e Desenvolvimento (ldéia) da

ponês ISDB-T (lntegrated Services Digital

(,r:rrtro de Pesquisa em Microgravidade da PUCRS, e

Broadcasting Terrestrial) que Íoi adotado como base para o Sistema Brasileiro

rrrrtre a Universidade e o Kings College, de Londres/

lrrlllaterra, voltado aos estudos da microgravidade"

de TV Digital Terrestre (SBTVD-T)" Nessa
estrutura da rede que torna viável a TV Digital,
como a alta deÍinição (HDTV) e a multiprograma(envio de quatro sinais de televisão distintos
ção
dentro da faixa de freqüência de um mesmo ca-

nal), o papel mais impodante é realizado pelo
transmissor, equipamento no qual o chip estará
inserido" 0 financiamento do BNDES equivale a

0utras visitas impodantes foram realizadas pelo
licilor Clotet e Pró-Reitor Audy ao Eastman Dental

Aparelho de nodem que permite ce nexão à in-

rrslitute da University College oÍ London, ao Centro

Universidade, pelo pesquisador Dario de Azevedo
(ambos na Íoto acima).

da no Brasil e o estímulo à pesquisa em micro.

rIr l)esquisas em Nanotecnologia do lmperial Col-

K 0 Centro de Excelência em

eletrônica e tecnologias sem fio (rureless). 0l
chrps desenvolvidos no projeto serão Íabricadol

lr:rrr/UCL e ao Museu de História Naiural de Lon-

llumrnação Pública
da PUCRS, em parceria com a Elekobrás, pr0m0-

,lrrrs, beffi como a0 Centro de Estudos Brasiletros e

veu üurso lmterrn*diário

e comercializados pela empresa RF Telecomuni.

ro l)arque CientÍfico e Tecnológico da Universidade

ca direcionado aos técnicos e profissionais de ní-

hr Oxford.

vel superior de prefeituras parceiras.

85,4% do custo total do projeto, que contemplâ
formação de mão-de-obra altamente qualiÍica-

cações Ltda.
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,

d* lluminação Fúhli-
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Uruggaianadesc rc fosseis de
possívelnovaesl :ie de capivara

Primeira Faculdade de Zootecnia no Brasil foi instalada pela

,.

coordenador do Laboratório de Geolo-

,. gia e Paleontologia do curso de Ciências
'::,.,,,,,r' Biológicas do Campus Uruguaiana da

PUCRS

capivara existente ho1e, entretanto, em relação
espécies atuais, foi identificado um crânio qt

difere na morfologia das séries dentárias.

PUCRS, Edison 0liveira, localizou Íósseis do que
pode ser uma nova espécie de capivara do gênero Hydrochoerus em pesquisas no Arroio Tou-

então a única espécie Íóssil conhecida nesta
gião era a Hydrochoerus ballesterensis,
em 1934. 0liveira destaca que o porte dos ma-

ro Passo, localizado no município. Participam da

mÍferos existentes na região há poucos milhares
de anos se assemelha à fauna aÍricana. Ness0
sítio paleontológico são encontrados restos de

pesquisa, além de 0liveira, o acadêmico Leonardo Tumeleiro e a proÍessora Joceléia Koenemann.

Comparações com materiais da Argentina Íoram

realizadas pelos pesquisadores verificando se
há descrições de animais semelhantes. 0s Íósseis coletados são do último período glacial, o

preguiças e tatus gigantes, lhamas, cervídeos e
cavalos. Grande parte dessa fauna se extinguiu
entre oito mil

e 12 mil anos atrás, coincidindo

com o final do último estágio glacial e o aumento

Pleistoceno Superior (estimado entre 12 e 30 mil

das populaçoes humanas - os primeiros povoa.

anos atrás). Quanto a tamanho, é similar ao da

dores da América do Sul.
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r

Alunos da Faculdade de lnformática iniciaram

o ano letivo de 2007, integrando as comemorações

rlo seus 30 anos, nas novas instalações do prédio
t2, edificação com mais de 17 mil m2 e rede sem
lro em todas as salas. Também

foi criado um espaço

olerecendo conforto e praticidade aos alunos para a
rualização de atividades acadêmicas, o Laboratório

rle lnÍormática Geral.

I

0 Stand Calouros recepcionou os novos alunos

com saudações da Administração Superior, a exibição do vídeo Mundo PUCRS e a execução de obras
musicais pela 0rquestra Filarmônica da Universidade (foto).

I

I

Anunciado implantação do Sistema Aeromóvel
:ro Campus Central para 2009, uma alternativa eÍi-

,:runte de transporte e de baixo impacto ambiental,
rr:sultado de parceria firmada entre a Aeromóvel Bra,rl

com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos.

S.A., detentora da tecnologia, a PUCRS e a UFRGS,

A Faculdade de Química inaugurou o novo Laboratório de Caracterização de Materiais criado a

partir de parceria com Killing S.A. Tintas e Adesivos
e que se destina ao Proleto de Desenvolvimento de
Tecnologias Não-Poluentes, contando com recursos
da Financiadora de Estudos e Proletos.
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Núcleo de Apoio à tducação em Ciências e Mate-

r riitica do lVluseu de Ciências e Tecnologia promoveu oíi-

,as pedagógieas para professores do ensino Íundarrr;ntal e médio.

Secretários estaduais da Saúde, do Desenvolvimento
,'rlos Assuntos lnternacionais em visita ao Parque Cieni lrco

e

Tecnoló$co conheceram o plano de cxpansao do

que para o município de Viamã0.
Projeto dos pesquisadores Guacira Maria Gil e José
,,Vrllrbaldo Thomé, da PUCRS, e do espanhol Jesús Souza
Jroncoso, da Universidade de Vigo, sobre

molus*os foi

,rrüemplado com financiamento do Governo Espanhol.

0

rirgural na Faculdade de Direito com o tema "Direito,
irpública e Valores da Modernidade".

Participantes aplaudem equipe vencedora

om o tema "Educação

,,

Ambiental

Compartrlhar a vida faz parte da natureza", a Universidade realizou pela

segunda vez a Gincana PUCRS lntegraçã0,
evento que envolveu toda a comunidade aca-

dêmica. As equipes, mistas, compostas por
alunos, pais, técnicos administrativos, professores, diplomados e funcionários do Hospital São Lucas arrecadaram latas, produziram
móveis com garrafa PET e responderam questões sobre oÍllne Uma Verdade lnconvenienÍe, entre outras tareÍas. A principal atividade
de encerramento Íoi a revitalização da praça
localrzada na esquina das ruas Ceres e Frei
Germano, nas proximidades do Campus, com

I\4inistro da Justiça, Iarso Genro, ministrou a aula

0
o consedo de bancos, pintura de
capina, varriçã0, além da recuperação da
dra poliesportiva. Como atividade pedagógi
foi apresentado o tema 'Amazônia" aos a
nos do Colégro Marista Champagnat
assuntos como desmatamento, efeito
e mudanças climáticas. Um painel
fico sobre o Arroio Dilúvio foi elaborado
exposição no saguão do Hospital Sã0 Lucat,
As tarefas tiveram como enfoque uma mai0l
conscientização ambiental, A Gincana cont0ll
com 428 pessoas divididas em 29 equipes.0
l0 lugar Íicou com a Tenda dos Milagres e a

Coordenador-Geral do lnstituto de Gestão e Lide-

rrrqa Universitiária, da Organização Universitária lnterarrrrricana, Pierre Cazalis (foto), recebeu o título de §ou-

Honoris §ausa por relevante contribuição à causa
r educação superioi 0 professor franco-canadense foi
,nferencista do Seminário lnternacionalização e Globa-

,,'irÇã0

A

-

lmpactos na Formação Acadêmica.

Múltiplas da Faculdade de Educaçã0.

§

0 Núcleo de lmagens Médicas da Faculdade de F'sica

da PUCRS foi contemplado com recrr§o§ da Agênoia

!*ternacional de §nergia Atômiea para capacitar profissionais e adquirir equipamentos para uso em medicina nuclear.

§

PUCRS e AES-Sul estudaram a

cfieiênria energática

de reatores de luminárias públicas das cidades de Santa
Maria, Santana do Livramento e outros cinco municípios
da Região Metropolitana de Podo Alegre.

§

Representantes da Federação das lndústrias do RS vi-

PUCRS, uma das universidades conveniadas ao

sitaram o Parque Científico e Tecnológico com o propósi-

rr4lrama Redes de Cooperaçã0, da Secretaria do De-

to de conhecer detalhes sobre o processo de integraEão

,rrrvolvimento e dos Assuntos lnternacionais do governo

lJniuersidade-empnesa desenvolvido na PUCRS.

r,

§

llS, lançou a rede de Íarmácias de manipulação &eda
rra-RS.

Parceria entre a Universidade e o Ministério da Saúde

buscando a cooperação técnica-cientÍfica para estudos,

riicinas permsilent*s e gratuitas para educadores

pesquisas e capacitações em saúde do trabalhador, lan-

' ';óries iniciais e educação inÍantil de escolas públicas

çou o Cenll.o 0olalmrador da §aúde do Trahalhador
no Contexto do MERC0SUL.

,r,rrrr realizadas por meio do Laboratório de Atividades

colocação com a equipe Tchê, e a premiação
um Íim de semana no Pró-Mata.
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ffimmrerere&KffiffiwmM
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lrrnas relativos aos :lri*ríudi*; Íoram aborda, rro ll Seminário de Estudos de Antropologia e
lrjria Ameríndia: 0 nativo como objeto de regisleituras e discursos, realizado na PUCRS.
i\r,sinatura de acordo realizada por meio de vide-

Representantes de Instituições de Ensino Superior do país

vigésima edição do Fórum Nacio-

fitriã do 200 Encontro, a Pró-Reitora de

nal de Pró-Reitores de

duação da PUCRS Solange Medina Ketzer,

GraduaEão

das Universidades Brasileiras (ForGRAD) tratou do tema "A Unidade na Diver-

srdade" reunindo mais de 350 representantes das lnstrtuições de Ensino Superior do
país. Foram discutidas e Íormuladas políticas e diretrizes básicas para a Universidade
Nova, censo da educaÇão superior brasileira
e lançamento do Programa Brasil Acessível.
0 secretário de Educação Superior do MEC,
Ronaldo Mota, salientou a importância da
avaliaçào das rnstituiçoes para aprimorar o
conceito dos cursos e dos alunos. Para a an-

74 !- ê_ç"9I : _E:ryI*ç_lâT ly_+

G

estrutura dos currículos e as metod
de ensino-aprendizagem devem ser
sadas frente à velocidade do pro

da informação pelas modernas tecnologi
0 Programa Brasil Acessível deu destaq
para 0 seu maior desaÍio, a criação da cul
ra de cidades capazes de considerar o
so a todas as pessoas. Esforço pela

lidade urbana, sem quaisquer

barr

reuniu os Ministórios das Cidades e da
caçã0, a Associação Brasileira de Ensino
Arquitetura e Urbanismo e o Fórum.

| ly ç-,\ s

?_o,9 7

das na Universidade, com patentes requeridas

énaáreada Biotecnologia e a outra com aplicação

,

em TV Digital.

, nk)rência na sede da Unidade de Ensino a Dis-

1

rr firmou

,

::lliyt:il d* i*r,r1*rll,ril il illot-

entre alunos e proÍessores da Faculdade
t4odicina da PUCRS com o Instituto Tecnológico

; Biblioteca Central lrmão José Otão recebeu

.

composta por mais de
6.000 tÍtulos de separatas de periódicos e livros do
pesquisador José Willibaldo Thomé, excelência
área de moluscos.

na

, I studos Superiores de Monterrey, no México.

;:

,nÇamento da edição bilíngüe do livro de poe-

tivas dos

.

).r.i

{

.'r, ri

Orga-

rrlrr pela Faculdade de Letras (foto) e realizado

no

TechConnect Summit 2007, nos EUA. Uma patente

Palestras marcaram as atividades comemora-

{ü l*,lrs

do Curso de Relações Públicas

da PUCRS"

'ç

Pesquisadores da PUCRS Uruguaiana encontraram objetos como vidros, porcelanas e lalotas com
d* :rr:uir ,.1': possivelmente tra-

r I rlitora Universitária, é conseqüência do esi,rrrrento de relações entre a Universidade e a

*l;rir{:li*a;

,ulrlica Popular da China.
r I'UCRS Íoi a

zidos de países como Portugal, lnglaterra e Estados Unidos, em propriedade na localidade de Touro

'(i10nada

para apresentar tecnologias gera-

i

Passo.
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Reali-ado enconü I do lêrceiro Setor
naUnivereidade
equipes, duas da PUCRS, duas do Paraná, una de Santa Catarina e outra da
Argentina.

I

Através de convênio com a Prefeitura

de

Porto Alegre, a Faculdade de Química
produzirá hiodiesel a partir do óleo de

fritura.

I

0 Proieto ReÍlexões reuniu mais 155
parlicipantes para sua etapa inicial de-

norninada "0lhar", objetivando o aprofundamento do saber sobre a Universidade.

I

0 Puctur, visita guiada ao Campus
Central da Universidade, possibilitou a

r

Atividades comemorativas foram realizadas na
Universidade marcando o aniversário de Unidarles como Campus Uruguaiana e seus 20 anos,
os 30 anos da Faculdade de lnÍormática e os 65

Irmào Clemente Juliatto, reitor da pUC do paraná
Vl Encontro lnternacional do Terceiro
Setor, enfocando o tema Terceiro Se-

tor

Economia Social e a Educaçao:
Rt:al Vertente do DesenvolvinenÍo tratou de

qrrcstiics específicas e atuais da sociedade
civrl como desenvolvimento, educaçã0, polílir:;rs prilrlir:as. criaÇào de empregos. consciência polílica, [antílra e inÍância. Debates trveranr 0 objctivo dc dcrrronstrar e solidiÍicar a
importârrcia rla ocorrorrria social e da educaqão

no desenvolvimerrto da sociedade. Presentes
o reitor da PUCPR, Clentcrrtc luliatto, da Universidade de lVlontevideo, Antônio Ocanã Pasquau, entre outros. No painel "A universidade

identrfica-se e atua como empresa ou organi.
zação social n0 pr0cess0 de desenvolvimen.

to", o Reitor da

PUCRS, Joaquim Clotet, des.

tacou os desafios das instituições de ensino
superior no século XXl, os crescimentos e a$
transformações e citou dados da 0rganização
das Naçoes Unidas para a Educaçã0, a Ciên.
cia e a Cultura sobre o papel das universida,
des hoje. Para ele a universidade precisa so
comprometer com o desenvolvimento da so.
credade e estar atenta aos problemas sociais
como a pobreza e a violência, lembrando que a

instituiEão precisa trabalhar com a sociedado
e aludá-la a crescer.
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anos da Faculdade de Física do Campus Central,
crn Podo AIegre. DiÍerencial para o lnstituto de PesilLrisas CientÍficas e Tecnológicas que ao completar

/0

anos ampliou suas funções e passou a denomi-

rrar-se lnstituto de Pesquisa e Desenvolvimento
tdéia).

,

I

A primeira edição do Torneio de lntegração da

rrndação Tênis

- Rolando Garra, fruto de parceria

rtre a Fundação e a PUCRS, foi realizada no

Pré-

lro Poliesportivo e reuniu cerca de

estudantes de nível médio conhecer o mercado de
trabalho de cada área e a estrutura oferecida pela
lnstituiçã0.

I0

Projeto Boa Leitura, iniciativa das Pró-Reitorias

de Pesquisa e Pós-Graduação e de Assuntos Comunitários e da Editora Universitária, doou dois livros a alunos, proÍessores e técnicos administrativos, expondo
para escolha cerca de 300 tíllulos (foto).

I

A Rede INOVAPUC, em parceria com a Gerência
de Tecnologia da lnformação e Telecomunicaçã0,
lançou o Banco de ldéias, mecanismo para a proposta de melhorias para a Universidade que consis-

te de fenamenta inÍraneÍ acessada por agentes de

400 crianças de
L)rlrunidades menos favorecidas com idades entre

I0

.ris e 16 anos.

ra etapa nacional do Circuito Loterias Caixa Brasil

0 30 Campeonato da Amizade de Pólo Aquá,.0 0c0rreu nas instalações da Escola de Natação
lo Parque Esportivo e teve a participação de seis

inovaçã0.
Parque Esportivo da PUCRS Íoi sede da primei-

Paraolímpico de Atletrsmo e Natação que
cOm

a presenÇa dos melhores atletas

corrlou

paraolírrrprt;os

do país.
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VidaUrgentetem eprimeirasede em
Instituição de

Strperior
sileira de Brangus:

Núcleo

Brangus

Sul-Rio-Grandense
assinaram parce-

ria para o

desen-

volvimento de pro-

jetos na área

de

produção animal,
especialmente

de

ações relacionadas

ao

Programa

de

P&D: Uso da ultrasonografia in vivo
como exame adju-

vante na valorizaUniversitários trabalham pela valorização da vida

'

,,"',:0nvênio para a instalação de um núcleo
do Vida Urgente na lnstituição foi assi,i,,,,., nad0 com a Fundação Thiago de Mora-

es Gonzaga, o primeiro com sede em uma universidade. Há mais de 10 anos desenvolvendo
ações de conscientização para a humanização
do trânsito no País, o núcleo conta com mais
de 100 acadêmicos da lnstituiçã0, voluntários, capacitados para atuar nas campanhas.
A idéia é capacitar alunos, proÍessores e técnicos administrativos para que se tornem multiplicadores do projeto. A presidente da Fundaçã0, Diza Gonzaga, ressaltou que o trânsito é

uma questão de educação e que na PUCRS
mos preparar os jovens para multiplicar a

de preservação e valorização da vida. 0 Rei.
tor Joaquim Clotet frisou a importância dess6
núcleo, onde os protagonistas sâo os jovens,
possibilitando a eles tratar juntos do respeito 0
do cuidado com a vida. Dentre as iniciativas do

núcleo está a participação em todas as ativida.
des da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários,
como Vestibular, Stand Calouros, projeto Diplo.
mados e Feira das ProÍissões, alóm de contri.

buir para pesquisas de unidades acadêmicat
i

r

0 projeto Fronteiras do Pensamento, prornovido pela Copesul, trouxe à PUCRS nomes

ção da pecuária do
Rio Grande do Sul.

I

r;omo Jon Lee Anderson, Celso LaÍer, lmmanuel

Professor da Faculdade de Biocências, Júlio César Bicca-Marques realizou estudos ex-

Wallerstein, Michelangelo Bovero (Íoto) e Pierrc Lévy, abordando temas sobre arte, pensa-

primatas, envolvendo grupos de bigodeiros,
sauás, soins e macacos-da-noite no Parque

rrrento, cultura e mundo.

"l

perimentais de campo com quatro espécies de

Oficinas gratuitas de inÍormática, ponto

Zoobotânico da Universidade Federal do Acre.

ruz, brinquedos recicláveis e cortes de cabe-

I

os foram realizadas por

universitários volun-

de Geriatria e Gerontologia os professores

rrios no Colégio MunicipalMariano Beck, Vila
',lossa Senhora de Fátima, por meio do prograr ra Universidade IVlissionária.

der, respectivamente, para 0s cargos de diretor
e coordenador do Programa de Pós-Graduação

I

A PUCRS Uruguaiana e

a

Bra-

Assumiram

a

nova direção do lnstiluto

Newton Luiz Terra e RodolÍo Herberto Schnei-

em Gerontologia Biomédica.

nteressadas.
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cial o taboratcr!* d* T*ndêneias e §riatiyida{,{3
um espaÇo de pesquisa e criaEão para o Curso de
Publicidade e Propaganda.

§

PUCRS promoveu seu 1*

§nlxeio §rnglr*onde-

d*r

possibilitando aos acadêmicos a elaboração
de um plano de negócios inovador colocando em
prátrca conhecimentos adquiridos.

I

Mais uma unidade do §erviso de Assistêmeia
JurÍdica Gratuita/SAJUG, da Faculdade de Direito,
Íoi inaugurada no Centro Social Marista, localizado
,ff A Associação Brasileira

r

para o Parque CientÍfico e Tecnológico, quando foi
homenageado o antigo presidente, Paulo Vellinho.
namento e prepar0 dos dados, supervisionadot
pela coordenadora executiva do DelÍos, proÍes.

?rngrama d* Presenqa ria {Jnivercidadn fias
bíblioteeas munlcipais do §sta{*ç, uma ação

r§ 0 Museu de Ciências e Tecnologia inaugurou
quiosque do ?ry§eíence, iniciativa global da lBM,

do Ministério da Cultura, que tem a finalidade de

sora Alice Moreira, e orientados pela Bibliote.

com conteúdo desenvolvido pelos museus New

despertar o interesse para a produção cientÍfica da
lnstituiçã0.

ca. Cabe aos bibliotecários a adequação aoi
formatos e padrões adotados para acesso 0n.
line. lntegram o Espaç0, acervos literários do

York Hall of Science e Association oÍ Science-Te-

literários e políticos, a PUCRS lançou o Delfos,
Espaço de Documentação e Memória Cultural.

§

0s acervos, arquivos e obletos pessoais sob

Celso Pedro Luft, Cyro lVlarlins, Dyonélio lVlacha-

Coleções estão em locais adequados

'

bjetivando

'

a

preservação de manus-

critos, originais, notas e cartas que representam uma época, o pensamento

e a produção de intelectuais, escritores, críticos

a

guarda da Universrdade serão disponibilizados

do, Eduardo Guimaraens, Francisco Fernandes,

aos públicos internos e externos. Um espaço de

Lila Ripoll, Manoelito de 0rnellas, Moacyr Scliar,

800 m2, no 7o andar da Biblioteca Central lrmão
José 0tã0, oferece condições adequadas para o

Moysés Vellinho, 0scar Berlholdo, Patrícia Bins,

armazenamento.

,10

na Vila Mário Quintana, com atendimento nas áreas cível, família, trabalho e previdência social.
A Editora Universitária da PUCRS parlicipou do

da lndústria Elétrica e
Eletrônica/&binçe transferiu a sua sede regional

a preservação e a pesquisa.

Paulo Hecker Filho, Pedro Geraldo Escosteguy,

com salas rndividuais, com microcomputadores, local para estudo e investigaçã0. Bolsistas

Reynaldo Moura e Zeferino Brasil, acervos cl.
nematográficos de Henrique Padjem e PE Gastal, acervos jornalísticos de Oswaldo Goidanich

de iniciação científica financiados pela Univer-

e Roberto Eduardo Xavier, além da Biblioteca Jú.

sidade trabalham na higienizaçã0, acondicio-

lio Petersen.
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chnology Centers.

0 §ta*d f;al*ur*ç, espaço de convivência e tror;a de experiências, ofereceu inúmeras atrações e
rruitas brincadeiras aos cerca de kês mil novos
rlunos que ingressaram na Universidade.
Eventos como palestras, oficinas, debates e
rnçamento de livro integraram as comemorações
,,rs 3$ á1,10§ dc Programa dc Pós-§r*duaçáo

5*rviç* §*cial.
lnaugurado na Faculdade de Comunicação So-

A Universidade recebeu 18 alunor ehinçses
(foto), do Campus de Nanjing, para estudar dois

semestres nas Faculdades de Letras e de Comunicação Social, resultado de convênio entre a PUCRS
e a Communication University, of China.

K0

Centro de Excelência em lluminação do Labelo

-

Laboratórios Especializados em Eletro-Elekônica, Calibração e Ensaios participa de convênio com
a Eletrobrás do Prrgramia §telu: efetuando testes
de lâmpadas, luminárias, reatores e relés Íotoelé-

kicos em diversas cidades do

País.
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Reitor é Cidadão c e Porto Alegre
F;\
;r,\

,dIü

I ,\

0 Centro de Pastoral e Solidariedade e o lnsiuto de Cultura Musical organizaram a Semana

,!,{

rroupilha (foto) com

rt

o

tema "Por um Rio Gran-

fraterno".

Vestibular Simulado gratuito foi realizado pela
com provas realizadas simultaneamente

UCRS

rr Campus Central, nas cidades de Uruguaiana,
egrete, Quarai e ltaqui.

A Biblioteca da Faculdade de Medicina comeorou seus 25 anos.
Semrnário lnternacional lnovação e lnterdiscirnaridade reuniu especialistas de renome como

Na Câmara

MunicipalJoaquim Clotet recebe a honraria
lizado por unidades e institutos como Hospil;rl

Cidadão de Podo Alegre na Câmara lViunicipal de Porto Alegre em homenagem proposta

São Lucas, IVluseu de Ciências e Tecnologia,

lrr;

nopuc, Parque Esportivo, lnstituto de Geriatriir

rr

pelo vereador Newton Braga Rosa. Durante a so-

Gerontologia, entre outros. Nascido em Barcclo

lenidade, que contou com a presença de diversas pessoas da comunidade acadêmica, Clotet

nalEspanha e naturalizado brasileiro de 1990
enfatizou sentir-se honrado em pedencer à clr
pital gaúcha e cumprir com os deveres e obrillir

homenageou a PUCRS lembrando seus idealiza-

dores, proÍessores, dirigentes e técnicos administrativos, salientando que com grande aÍinco
;rlrracararn a causa da educação superior para
l;rzr;r de Porto Alegre uma cidade próspera nas
;rrlcs, rra indústria, no comércio e em outras ati-

ções como se aqui tivesse nascido. A honritrr;r
representou para o Reitor da melhor Universirlir
de privada do Sul do País uma certidão de rr;r:,
cimento, mesm0 que suas raízes continuerrr rrit

vitlrrrkrs llestacou a formação de mais de 126

Espanha. Formado em Filosofia e Letras e rlou
torado em Etica, foi o pioneiro no estudo da Ilrrr

nrrl prolissiorrais desde a fundação da Universi-

ética no Rio Grande do Sul e está na lnstitui(:;rrr

tllrk: r: k:rnbrorr a impoftância

desde 1984
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realizada pelo Guia do Estudante da Editora Abril.

rs institucionais.

Cerca de 20 receberam 4 estrelas e mais de nove

A terceira edição da Feira das ProÍissões oporrnizou melhor conhecimento sobre os /1 cursos
icrecidos pela lnstituiçã0, além de promover atra,res especiais para os visitantes.

ficaram com 3 estrelas.
Universidade dá posse aos n0v0s diretores da
Faculdade de Biociências e lVluseu de Ciências e

0 Núcleo de Educação de Jovens

oaquim Clotet foi agraciado com o tÍtulo de

ção e Turismo receberam 5 estrelas pela avaliação

'rrrvey BÍown, Edgar Monn e Teni Givens e gesto-

e

Adultos da

rculdade de Educação celebrou 10 anos realizanr ações

voltadas à formação de professores.

0 lnstituto de Geriatria e Gerontologia recebeu
)mio Top Cidadania, da Associação Brasileira
r Recursos

Humanos/RS, pelo projeto Potenciali-

rle de inclusão digital de idosos.

Faculdade de Direito foi selecionada entre B0
;tituições para integrar o projeto de pesquisa na
,ra de Direito Ambiental desenvolvido pelo Mi-

I

Tecnologia, Carlos Alexandre Feneira e Emílio An-

tonio Jeckel Neto, respectivamente.

I

A Organização das Nações Unidas para a Edu-

caçã0, a Ciência e a Cultura e nove instituições de
ensino superior do RS assinaram protocolo obje-

tivando a realização de cursos e capacitações na
área da educação para 0 desenvolvimento sustentável.

I

A 204 edição do SET Universitário contou com
a inscrição de 853 trabalhos para a mostra competitiva, 15 oÍicinas e debates por renomados pro-

,tério da Justiça e o Programa das Nações Uni.r para o Desenvolvimento.

fissionais da área.

0s cursos de Ciência da Computaçã0, Ciências

Católica e os Povos lndígenas do Brasil", do dire-

,lógicas, Publicidade e Propaganda, Secretaria-

tor do Centro de Pastoral e Solidariedade, Edison

l xecutivo, Serviço Social, Sistemas de

Hüttner"

lnforma-

I

A Editora Universitária lançou a obra 'A lgreja
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§

Lançada a primeira Rede de Cooperação das lndústrias GráÍicas do tstado
§*degráiica, pela
PUCRS, uma das universidades conveniadas ao
Programa Redes de CooperaEã0, da Secretaria do
Desenvolvimento e dos Assuntos lnternacionais

-

(Sedai) do governo do RS.
Procedimentos para auxiliar a amenizar o efeito estufa estiveram na pauta do §smináric l$ter-

§

nxeian;1l s*bro *s Porspnetiuas cle §urto Prazo
pai'e lrnpl*rxcnteçâ* da eaptura c Àrma:cna-

m*cl* de {arbonn realizado pelo Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de
lnaugurada §armá*ia

§srtla

no ano em que a

I

aculdade de Farmácia üsmêmürâ s*us L4 an*s
'le atividades. Além de proporcionar a prática pro-

Mendes Ribeiro Filho foi o autor da proposta
sessão solene realizada em Brasília,

a
a

Câmara dos Deputados, homenageou

PUCRS e a Faculdade de Direrto pelos
60 anos de atuaçã0. 0 ato foi proposto pelo de-

putado Mendes Ribeiro Filho e presidido pelo deputado Arlindo Chinaglia, e contou c0m as presorrÇas do senador Pedro Simon, o representante
do governo do Rio Grande do Sul, |Vlário Noguei-

ra, o do ministório da Educaçã0, Daniel Ximenes Chinaglia destacou a inserção internacional da Universidade e sLra contribuição para o

dores, ministros de Estado, deputados federais
e estaduais, prefeitos, desembargadores, juizes,
promotores, entre outros. A PUCRS recepcionorr
parlamentares e convidados com um almoç0,
quando o Reitor Clotet disse do seu orgulho errr
pertencer

à Universidade e estar

das contribuições que ela pode

hoje a frentrr

dar ao desenvol

lo segundo Centro de lnformação sobre Medica-

raçâe x*s §§ ancs dc Frograma dc Pás-Sradu*qâ* eni §erviç* §*eial.
§ A §tli{cra ll*irr*rsit*ria da PUCRS inaugurou

om o

çrr*r:i* §cbal d;i &uímien em 2005, parti-

ipou de teleconferência falando sobre a vida aca-

sua primeira livraria, no prédio 40 do Campus Cen-

'êmica e o caminho percorrido para o desenvolvirento de sua tese, vencedora do prêmio.

Ciências da Saúde e o de História conquistaram a

A ***rgia c:§ti** e suas potencialidades para
Brasil e o mundo estiveram na pauta da Conferncia lnternacional de Energia Eólica promovida

do palamar de rtescmpenho

ela PUCRS, ocasião em que o Núcleo Tecnológico

c Energia e Meio Ambiente se tornou Centro

de

,rergia Eólica"

e

nota máxima na avaliação da Capes/MEC, atingin-

isternarional"

§

A PUCRS conquistou o §]rônrie Mellrpres Univcrsidnsl*s d* §uia do §si*danle Âbril/Banco
§eai nas três categorias (Íoto) em que participou entre eles o principal, deSustentabilidade. 0s dois

Com o tema Meio ambiente e sustentabilidade
,r realizada a Ba edição do §nlãç rlo iniriaqãc

PUCRS e à Faculdade historiando a trajetória da

completados em 2007, o que dá início às comc
morações do sexagésimo aniversário da própri;r

:aduação no Campus Central.

lnstrturção como decorrência da aqão da comu-

lnstitu içã0.
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20 Colóquio sobre Pesquisa Social, em e&msmo-

tral da lnstituiçã0.
§ 0s Programas de Pós-Graduação em Medicina

vimento do Estado e do país. Jarbas Lima, dirc
tor da Faculdade de Direito, enfatizou os 60 anos

desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Mendes Ribeiro Filho fez uma saLrdação dupla à

0 Núcleo de Pesquisa em Demandas e PolÍticas

Sociais da Faculdade de Serviço Social realizou o

rrentos de Porto Alegre"

nidade marista no RS, salientando o Íato de ser
a 1a Universidade marista no mundo. Lembrou
que a Faculdade de Direito 1á formou governa-

§

issional aos estudantes do Curso bem como atenlimento aos públicos interno e externo, será sede

Yves Chauvin, pesquisador francês agraciado

m

Carbono da PUCRS e o Carbon Sequestration Leadership Fórum, com o patrocínio da PeÍobras.

iiíÍica e a 2a Mostra de Pesquisa e da Pós-

outros foram de Melhor Universidade Privada da
Regão Sul e o da categona Serr(os. 0s dois primeiros repetem o desempenho da PUCRS na premiaEão do ano passado.
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X Buscando uma comunicação ágil e de fácil
acesso com seus públicos, a PUCRS lançou seu

*vo site com inúmeras inovações, inclusive o
sistema de busca, com a tecnologia do Google.
§ Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da PUcursos de Direito do Brasil recomendados pelo Conselho Federal da 0r-

CRS está entre os 87

dem dos Advogados do Brasil.
I 0 projeto da PUCRS "Literatura lnÍantil e Mle-

Sociólogo é especialista na análise das tecnologias de comunicação

dicina Pediátrica

,,,r, urante t0d0
0 ano de 2007 a PUCRS seguiu

MacWhinney (Universidade Carnegie-Vlellon, EUA)

'l'uma trajetória histórica alinhada a seu ob-

e Lise Menn (Universidade do Colorado). Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade parti-

'

jetivo de tornar-se reÍerência nacional

e

internacional pela relevância das pesquisas e excelência dos seus cursos e serviços. Novembro repre-

sentou um exemplo disso. A PUCRS trouxe a Porto
Alegre o professor Henry Etkowrtz, do lnstituto de
Ciências PolÍticas da Universidade de Nova lorque,
um dos criadores da Hélice Tríplice (Triple Helix),

ciparam da maior competição de direito internacional privado do mundo, a Willem C. Vis lnternational
Com ne rci al Arbitration. luán lzquierdo, coordena-

dor do Centro de lMemória, foi escolhido um dos
novos membros durante o 180 Encontro Geral da
Academia, realizada em Trieste/ltália, para parti-

rnodelo de interação entre universidades, empresas c governos. Foram conÍerencistas no lX Semi-

cipar da Academia de Ciências para o Mundo em

nário lrrtenracional da Comunicação Douglas Kell-

Kümerer, Markus Herrel e Jürgen Steck, professo-

Desenvolvimento, na área de Neurociências. Klaus

ner, da Universidade da Califórnia, Patrick Tacussel,

res da Universidade de Freiburg/Alemanha, profe-

da Universidade Paul Valéry e Lucien SÍez (a es-

riram palestras na área ambiental. Aprendizagem

querda rra foto com o proÍessor Juremir Machado

e Pesquisa sobre o Cérebrofoi a palestra

da Silva), da Urriversidade de Paris l. Participaram

pelo médico, psicólogo e Íilósofo alemão Manfred

do "Bu Congresso lntemacional da Sociedade lnter-

Spitzer. Conheceu as instalações da Universidade

nacional de Psicolingüísttca Aplicada' Tatiana Slama Cazacu (Romênia), Maria da Graça Pinto (Uni-

o diretor do National EnergT Technolory Laboratory,
vinculado ao Departamento de Energia dos Estados

versidade do Porto), lanusz Arabski (Polônia), Brian

Unidos Carl Bauer.
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proferrda

- urna aproximação de inte-

gração humana" foi o ganhador do Prênrio Fato

rtcrário de 300i (foto), na categoria Projeto.
. A Orquestra tilarmônica da PUCRS lançou o

t§

primeiro volume do
pioneira da 0rquestra.

lllra csso ldrndo" obra

r 0 10 Torneio §mprceneledoç promoção do
Núcleo Empreendedor e da lncubadora Raiar,
premiou seus vencedores, ficando com o prirneiro Iugar a equipe SBPA Simulators, que recebeu R$ 12 mil para iniciar uma empresa.
Na 4u edição da Feira do Livro

lnÍantil, no Se-

tor da Pediatria do Hospital São Lucas

foi inau-

llurada a &ib{ioteea lnfanto-.luv*nil, em espaEo decorado com a temática dos contos de
lada.

Mais de 200 alunos com idades entre 7 e 84
;rnos foram diplomados pelo curso do projeto §i-

rgi;r §igi{al realizado em parceria da PUCRS
r)0m a Pr0cergs, a AssociaEão do Voluntariado e

da Solidariedade e a Fundação de Pensamento
Digital.

§

lnvenção inédita para a coleta de própolis

em abelhas indígenas Íoi registrado no lnstituto Nacional de Propriedade lndustrial. 0 invento
é do mestrando em Psrcologia e irmão marista,
Miro Reckziegel.

§

A lncubadora Multisetorial de Empresas
&aiar comemorou seus quatro anos de atuação com a apresentação dos resultados alcan-

çados e contando com 20 empresas incubadas
nos três campi.
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a

lidera pe ursa entre
particulares

PUCRS

I

0 Curso de Turismo da Faculdade de Comunicação Social lançou a edição experi-

mental da "Rota das Especiarias,'passeio turístico pelo município de Viamão
que busca prestigiar as especiarias oÍerecidas na cidade, bem como representa
uma nova alternativa para o turismo sustentável no RS.
A Universidade realizou mais uma edição da capacitação docente trabalhando o tema "lnovaEão curricular" contando com palestrantes c0m0 a vice-reitora
da Universidade do Porto, Maria de Lurdes
Correia, entre outros.
Eduardo Maia, do Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de
Carbono para a lndústria de Petróleo participou de conlerência da 0NU, em Bali,

I

f

Experimentos são realizados nos laboratórios
manutenção do primeiro lugar, dentre
as instituições particulares, na principal aferição sobre equipes de investiÍlação científica do País mosÍa a PUCRS em
sirrtonia com as linhas de pesquisa que dominrrrrr o cenári0 brasileiro. 0 censo 2006 do Dirr:kirio rlos Grupos de Pesquisa no Brasil, do
(lorrscllro Nacional de Desenvolvimento CientíÍrr;o c krr;rrológico (CNPq), órgão do [/linistério
rlir ()ôrrcia c klcrrologia, aponta a PUCRS como
;r lrrslrlrri(;rro rlt; I nsino Superior particular mais
Ircrrr r:rrlor:irrl;r cn rlirneTo de grupos de pesrlrrisrr rrrr

Ilrasil

Corrr a divLrlgação do resultado

a Univcrsirl;rtkl rrurrtlí;rtt a posiÇão conquistada
na cdiqao iirrlcrior, r:rrr 2004, porém, com 24

n0v0s grupos, passando de 246 para 271. 0
levantamento foi Íeito junto a 403 instituições,

entre universidades, rnstitutos tecnológicos,
instiiutos de pesquisa, centros de educação
tecnológica e laboratórios de pesquisa, e neste
ranking geral a PUCRS ocupa a 17u posiçã0.

0s grupos de pesquisa com repercussão nacional e internacional, na Universidade, em sua

maioria liderados por docentes credenciados
em programas de pós-graduação strcÍo sensustentam essa posiçã0.0 censo do CNPq

s4

mostrou ainda o avanço no número de doutores

no Brasil. A PUCRS evoluiu entre os anos de
2004 e 2006, de 590 para 733 pesquisadores

sobre o futuro pós-Protocolo de Quioto que
vence em 2012.

I

Recebeu o título de Doutor Honoris
üausa o professor ê renomado pesquisador Francisco Muíoz Conde (foto), da Universidade Pablo de 0lavide, em Sevilla, na
Espanha, uma das principais autoridades
em direito penal no mundo.
E A PUCRS foi selecionada entre mais de
40 instituições de pesquisa pela Financiadora de Estudos e Projetos para realizar
os ensaios para avaliação de equipamentos relacionados ao Sistema Brasileiro de

elevisão Digital.
il A Biblioteca Central lrmão Josó 0tão in-

cluiu três novas Íontes de pesquisa na
sua página de recursos 0n-line. A Latin
American Newsstand, a Doyma e a Prisma.

I

Professor Seppo Louhenkilpi, da Helsinki University oÍ Technology visitou o Núcleo de Desenvolvimento em Ingenharia de
Materiars Metálicos da Universidade.
Seis pilotos em processo de admissão
pela empresa aérea TAM realizaram treinamento no simulador de vôo da Faculdade de Ciências Aeronáuticas, o Jet Trainer
- Glass Cockpit, similar ao Boeing 737 NG,
único na América do Sul.
A PUCRS premiou os 53 primeiros colocados no Concurso Vestibular de Verão
2008 beneficiados com a Bolsa Mérito,
concedida pela lnstituição desde 2007.
A PUCRS lançou projeto de construção
de novo pródio no Parque Científico e Tecnológico para abrigar o Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento.

t

f

I

com doutorado.
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I

Professor da Faculdade de Direito 0RCl BREiANHA,

Troféu Responsabilidade Ambiental, categoria Personalidade, premiação da Secretaria do Meio Ambiente do RS.

ICTEUSA SCR0FERNtKtR

e

ANT0Nl0 HOHLFELDI pro-

fessores da Faculdade de Comunicação Social indicados
para coordenar núcleos de pesquisa da Sociedade Bra-

f

AoD CUNHA JÚN0R, Secretario Estadual da

(hrlsa de estudos concedida para pesquisa) do Mlount Desert ls-

F,

do RS, aula inaugural sobre crise econômica e Íiscal

Ittrtrl Biological

Estado da Faculdade de Administraçã0, Contabilidade

I

Economia.

1

ARLOS

Laborabry.

IVice-diretor da Faculdade de Letras, tlllZ

ANT0N|O

da Faculdade de Biociências, e Parasrtologia lVlo-

lnstituto de Pesquisas Biomédicas, eleito presidente do

ASSIS BRASIL, aula inaugural sobre crlação literária

44" ()ongresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia que será

sileira de Esfudos lnterdisciplinares da Comunicação/n-

Departamento de Física da Universidade Federal do

Il;rlrzado em março de 2008, no Centro de Eventos da PUCRS.

tercom.

Grande do Sul.

I

I

MON|QUI REVILLION, ex-aluna da 0ficina de Criação

-

EGISELDA BRUM CHARAO

I

0 30 Congresso lnternacional Transdisciplinar Ambiente e Di-

trrrlrr, realizado

aluna do curso de

na PUCRS, conquistou oselodeCarbono Neutro,

terceiro lugar no Prêmio FEUC de Lrteratura 2006,

prrrrreira atividade

Escrita Criativa, Prêmio Açorianos, da Prefeitura Municipal

vido pela Faculdade de Filosofia de Campo Grande,

de Porto Alegre pelo liuro Teresa , que esperava as uvas.

a poesia /Va quuênca da enoçã0. Acadêmica col

I

Literária e atual mestranda em Teoria da Literatura

I

Eixo

MARCELINO POLI, docente da Faculdade de Medicina,

0rdem do Mérito do Ministério Público do Rio Grande do

Sul-

I

SANT0S ministrou Curso de Eclesiologia ao clero da Diocese de futrópolisÂio de Janeiro a convite do bispo Dom

I

na prêmios e distinções com poesias focadas na

I

]0RGEAUDY Pró-Reitorde Pesquisa e

Alunos da Faculdade de Comunicação Social

ALilAN-

I scritor e promotor de justiça aposentado, AVELIN0 COLLII o

"imortal" gaúcho, tomou posse da 21a cadeira da Aca-

rhrrrria Rio-Grandense de Letras.

e Pós-Graduaçã0, em Aracaju, Sergpe. Em

I

EUA, participou da reunião anual da Association of

IAtMIR

ltoÍessor da Faculdade de Direito lNG0 W0LFGANG SARLEI

rturrs novo

Reunião Nacional do Fórum de Pró-Reitores de

versity Research Parks.

Filippo Santoro.

País a ganhar a certificaçã0.

lrnlamente com Guilherme Pinto Zincone e Clàmerson Clàve auIoH;rÍaram obra Democracia e Direitos Humanos.

gaúcha.

f

Grau üicial.

Professor da Faculdade de Teologa MAN0ELAUGUST0

juríiica do

FREÍIAS, professorda Faculdade de

BUNCA WERI,ANG, diretora da Faculdade de Psicologia, parti-

cipou do 80 Encontro Mineiro de Avaliação Psicológica: Teorização

GRAEff TtlXtlRA, professor dos Laboratorios de Bio-

k41;r Parasitária,
kx:rrlar, do

I

e Prática, na Faculdade de Ciências Humanas da Fundação lVlineira de Educação e Cultura, em Belo Hoízonte. Ministrou o curso
sobre o leste das Fábulas e integrou

a nesa+edonda Avaliação

Psboló$ca de Família.

I

Nutricionista NÁRCn

XfUfR

ALVES, homenageada durante

a Festa da Pimenta, em Turuçu, "capital nacional da pimenb".
Recebeu da prefeita trofeu como reconhecimento do mérito pela
pesquisa da cultura da pimenta dedo-demoça.

I

Homenagem da direção da Faculdade de lVlatemática aos pro-

Íessores que se aposentaram.AlXYDts BIANCHI, BRASILI0 ClRILLO DA SILVA, JOSE BINTARE NTTO, JOSE TTIXTIRA BARATOJO,

PAUL0 WINTERLEe ROSEND0 CARPTS MARC0N. Também parti-

ciparam vERA LÚCIA LUPtNACCI e ANToNt0 PASCUAL B|AN0Ht.

I

Grupo de fusquisa em Estudos 0límpicos da Faculdade de

Educação Física e Ciências do Desporto da PUCRS participou do

i\Ut0 ABRÃ0 PIRtS JUNloR, professor da Faculdade de Direi-

60 Fórum 0límpico lnternacional, realizado no Rio de Janeiro. 0s

h, rrrnpossado na presidência da Comissão de Anistia, instalada
prlr lVlinistério da Justiça em 2001.

professores NELS0N T0DT e R0BERT0 [/ltSQUlTA, membros da
Academia 0límpica Brasileira, Íoram palestrantes convidados do
Comitê 0límpico Brasileiro.

I

DRt GAltSKl, CARLA RUAS e CAR0LINA Z0GBI, selecionados para bolsas de estudo, concedidas pela fuência

ção Social, e Nlti,A0 DUARTI, coordenador da

t

de Comunicação Social, 160 Enconto Nacional de

p;rlrstra sobre Reduçáo das emssríes de gases de efeito estufa

I

Nacional dos Direitos da lnfância.

listas em Assessoria de Comunicaçã0, em Fortaleza,

lxtr :;eqüestro geologico de CU, no io Seminário Brasileiro sobre

nais e lnterinstitucionais, participou da 194 Reunião Anual do Fó-

l0

ltoÍessor do curso de GeograÍia J0Ã0 MARCEL0 KEIZER fez

SILVANA

S0UA $LVEIRA, assessora de Assuntos lnternacio-

iniciativa da Federação Nacional dos Jomalistas.

Novos lmpulsos para a CaoColoquio Humfuldt
peração CientÍfica, promovido pela Fundação Alemã Ale-

Srrrliiestro de Carbono e Mudanças Climáticas em Natal/RN.

rum das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assun-

I

I

tos lnternacionais Gaubail, em Curitiba. Como coordenadora da

xander von Humboldt, reuniu cerca de 150 pessoas na

e Urbanismo PAULO CESA FILH0 e LUIZ ALBERT0

al rIr Segurança Alimentar homenagem póstuma na Assembléia

PUCRS. 0 presidente da Associação de Ex-Bolsishs da
Fundaçã0, professor DRAIT0N G0NZIGA, saudou o presi-

integram livro Casas Brasrle/as, da editora Viana &

lutslativa.

ley.

dente da Alemanha, Horst Kôhler. Entre os bolsistas estão

f

I

-

40 premiados com o Nobel.

I

MILTON HATOUM, professor convidado no mestrado

em Teoria da Literatura, primeiro lugar do Prêmio Portugal
Telecom de Literatura Brasileira.

I

Prqetos dos proÍessores da Faculdade de

R0BERT0 DUR0 GICK, professor e ex-diretor da

irr\/lÃ0 AVELIN0 MADAL0Zo recebeu pelo Conselho Estadu-

puação (kpaço

llofessor da Faculdade de Biociências e coordenador do

dade de Direito do Campus Uruguaiana, eleito

Imr,lrwater Fish Specialist Group GFSG) para a América do Sul,
l((rl rl RTO REIS, participou da reunião de conservacionistas e ta-

da subseção da 0ABflJruguaiana com 84% dos votos.

xfirrrrrnos

I

orrlmrrtadas pelas cerca de 14 mil espécies de peixes de água

Professor da Faculdade de Teologia GERALDO

MANN, único brasileiro na Comissão lnternacional de

tftrr

Região Sul da Faubai, foi moderadora da mesa+edonda sobre

de peixes num esforço para determinar as dificuldades

do planeta.

I

Ltlhn

Su I - Anerica

no).

MIRANDA professora

da Faculdade de Biociências teve

sua tese de doutorado pregada em local especial da Biblioteca do

Xarolinska lnstitutet, em Estocolmo/Suécia, onde realizou doutorado-sanduíche.

I

LUIZ CARL0S SUSIN, professor

da Faculdade de Teologa, dire-

ologia do Vaticano, integrou lista dos 13 peritos

I

templado com bolsa de doutorado pleno pelo programa

dos e aprovados pelo Papa Bento XVI para participar

,\N

Capes/Fulbright a ser realizado nos EUA.

5a Conferência Geral do Episcopado

f

cidade de Aparecida.

tifirrr:ra

dicina, primeira mulher a presidir a Sociedade Brasileua

I

{irrr',r:lho de lnovação e Tecnologia da Fiergs.

Ordem dos Advogados do Brasil atingiu

de Pneumologia e Tisiologra, gestão 2008/2010.

nistração

!

I

I

cessão falou sobre Empreendedorismo

PAUL0 RICARD0 BERT0N, mestrando da Letras, con-

JUSSARA FITERMAN, professora

LUIZ CARLOS SUSIN, proÍessor

da Faculdade de Me-

da Faculdade de Teo-

Latino-Americano,

Professor ANDRÉ DUHÁ, coordenador do curso

-

Linha de Formação Empreendedorismo

e inovação na

mara de lndústria, Comércio e Serviços de Canoas.

logia, secretário-geral do 20 Fórum Mundial {e Teologia e
Libertaçã0, realizado em Nairob/Quênia, na Africa. A se-

I

cretaria permanente do evento funciona na PUCRS.

cias, recebeu pela segunda vez consecutiva o

M0NICAVIANNA, professora da Faculdade de
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e

[ur

,lVlA CAUDUR0, coordenadora do Núcleo Empreendedoç e
,l
r r

ll- DUHA, coordenador do curso de

r;rção Empreendedorismo

Administração

e Sucessã0,

-

Linha de

apresentaram a expe-

da PUCRS na área do Empreendedorismo

e lnovação no

(inrdenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências

[]rrrrrrnais e profes]ora do Programa de Pós-Graduação em His-

dn

r

tor executivo do Fórum Mundial de Teologia e Libertação e editor
dareuislaConcilium recebeu homenagem de mulheres negras da
Vila Maria da Conceiçã0.

I

Desempenho dos alunos da Faculdade de Direito no exame da

67%de aprouaçá0.

Leonardo Gaciba, árbitro de futebol da Federação lntemacio-

nal de Futebol Associado (FIFA), realizou palesÍa na disciplina de

r

Metodologia do Treino de Futebol, do professor DANIEI KRUSE, no

h História da Cultura, na Universidade de Coimbra/Porh.rgal.

sal da Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto.

r,
IUIH CHITI0 GAUER, integrou banca examinadora das provfl', (lr) doutoramento em Letras, na área de História, especialida-

lil

0

Diálogo lntercultunl: a Formação de Espaços Regionais de Coo-

curso de especialização em Técnico Desportivo em Futebol e Fut-

Õrs n INICTATTvAS

PUCRS zooz

I

Professora da Faculdade de Administraçã0, Contabili-

dade e Economia Sôrun

umn

ROMERO

é uma das au-

lorasdaobra Dinâmicas de grupo, histórias, nensagens,
núsicas, filme e nuitas atividades,lançada pela Salles

vÁN [QU|ERD0, coordenador do Cento de Memó-

ria do lnstituto de Pesquisas Biomédicas, Ordem do Rio
Branco no grau de comendadoç condecoração entregue

-

Rede

Brasil Sul de Comunicaçã0, Nelson Sirotsky, que realizou
palestra sobre Profssrbnas da sa(tde e da imprensa no
desafio de produzir juntos informaçoes con qualidade.

I

Editora.

f

receberam a visita do drretor presidente da RBS

Coordenadora do Escritório de Transferência de Tec-

nologa,

tLlâBtlH

RITIER DOS SANT0S, professores

ERALD0 BATISTA JUN|0R, da Faculdade de 0dontolo$a,
e VINICIUS LICKS, da Engenharia, participaram nos EUA

no ltamaraty, em Brasíia, pelo presidente da República.

do Tech Connect Summit, evento intemacional que di-

IZQUIERD0 teve indicação aprovada para ingressar na

vulga e comercializa novas tecnolo$as. Dentre as novas

prestigosa Academia Nacional de Ciências dos EUA.

tecnologias desenvolvidas no mundo e submetidas a uma

I

comissão especializada para apreciaçã0, foram selecionadas apenas duas patentes brasileiras, ambas deposi-

Professores FABIANO HESSEL, da Faculdade de ln-

Íormática, e EDUARDO T0D[ da Engenharia, atuaram
como general chair efinance chair, do IEEE lnternational
Workshop on Rapid System Proto§ping, evento que explora

tendências no desenvolvimento rápido de sistemas ba-

lEquipe

da Faculdade de Psicologia foia grande campeã

das premiações no 70 Congresso da Sociedade Brasileira
de Terapias Cognitivas: TCC e Neurociências, realizado

em

tr

Professoras do curso de Português Língua Estrangeira da Fa-

r;uldade de Letras, RIGINA BUCHWEIII, MARIA ELIZABEiH SCH-

Nl DtR eVALERIA RAYMUND0 promoveram para seus alunoses-

de lnteração e Desenvolvimento Assistência/Pesquisa/Ensino
do Hospital São Lucas, prêmio de honra ao mérito pelos serviços dedicados à saúde pública, representando os prestadores de
serviços ao SUS.

lrrrngeiros almoço culfural no restaurante Vila Olímpica, no Parque

I

I sportivo.

de Direito a0 se aposentar após 37 anos de atividades quando

E

Professor alemão KI"AUS BOSSILMANN, um dos maiores es-

lxrcialistas intemacionais na área de direito consütucional amhcntal, atualmente radicado na Nova Zelândia, ministrou aulas

Funcionária

tíLnN flLAIfl,

homenageada pela Faculdade

acompanhou a administração de três reitores e de oito direções
da Faculdade.

I

RODR|G0 MARIAN0 DA R0CHA, bolsista de iniciação cient'rÍi-

Am-

ca do Pós-Graduação em Ciências Criminais, menção honrosa na

bir;nte em curso financiado pelo Programa Altos Esfudos da Ca-

última Mostra de lniciação Cient'rÍica da Unisinos, com o trabalho

rur PUCRS sobre Consütuiçã0, Direitos Fundamentais e Meio

lx;s/lVlEC no Programa de Pós-Graduação

em Direito.

processo penal: traçando

Verdade e ideologia

no

discicnnariedade

partir da instrumentalidade constitucional.

os limites da

tadas pela PUCRS.

I

I

lhúo Alegre, Rede Ciranda. A Rede originou-se do Programa de

I

lil(es

da Faculdade de Direito, iniciativa do Núcleo de Assessoria Juídi-

Professor R0DRIG0 GHIRINGHILLI DE MEVED0, do

Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, par-

Lançada a primeira rede de escolas de educação infantil de
de Cooperaçã0, desenvolvido pela Secretaria dos Assuntos

a

Lançado Manual de Uso sobre Direito à Moradia no auditórjo

Irlcrnacionais com suporte técnico da Faculdade de Administra-

ca Popular do Departamento de Direiio Público. Conteúdo, idéias

r:;ro, Contabilidade e Economia.

e ilustrações são fruto do trabalho de criação dos proÍessores

conselho do Fórum.

r

alunos da graduaçã0. A coordenação geral é de Paulo Abrão Pi-

I

rrrneira

trcipou do 1o Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segu-

seados em computadores.

-

krnologia, pela criação da Rede INOVAPUC.

rança Pública, em Belo Horizonte, quando foi elerto para o

Professores FABIAN VARGAS, JULIAN0 BENFICA e

Edipucn, prêmio Top Qualidade Brasil conferido pela empresa

0çnização

Nacional de Eventos & Pesquisa.

Gramado. Destaques para caso clínico apresentado pela

EDUARD0 BUERRA, atuantes na lncubadora de Empre-

l'

aluna CRISTINA SARAYAG0, cinco pôsteres desenvolvidos

sas Raiar da PUCRS falaram em evento realizado na As-

rrurtica Íicaram entre os 12 melhores dos 99 projetos submetidos

pelos integrantes dos grupos de pesquisa lnteruençoes

sociação Comercial e lndusÍial de Uruguaiana a respeito

pr

Cognitivas e Comportamentos Dependentes , coordenado

do sistema de secagem de grãos, do misturador de grãos

rlr: de

pela professora MARGARilH DA SILVA 0LlVtlRA, e /ra-

e do

liação e lnteruenção Psicológica no Ciclo Vital, coordena-

I

chip para rastreabilidade bovina.

Pelo segundo ano consecutivo os alunos da Faculdade de

rra o

lnfor-

ciclo 2006 do Prêmio Dorgivão Brandão Júnior de QualidaSoftware com o tabalho deconclusáo Planager' um jogo

1t,rc apoio ao ensino de gerência de prqetos de software, de
r\RD0 R0SA e ERIC KIE{-ING, orientados pelo professor RAtAtL

li

e

res

Junior

I

D0UGI"AS GUTJAHR, percursionista da Orquestra Filarmônica

da PUCRS participará de duas turnês da temporada2001_2008
com a Jeunesses Musicales World Orchestra, a Orquestra Mundial

denominada pela Unesco c0m0 um símbolo de solidariedade e
cooperação entre as nações, distinta como 'Artistas pela Paz".

r

MARíLH GERHARDT DE 0LlVElRA, professora da Faculdade de

lançamento do projeto Pólo de lnstrução Profissional em Aviação Civil que conta com apoio
da Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Estiveram na

I

cônsul-geral da França em São Paulo, acompanhado pelo

Universidade o diretor-presidente da Agência Nacional de

rrrros Unirádio

conselheiro econômico e comercial e chefe da missão

Aviação Civil, Milton Zuanazi, e representantes da supe-

rclrortagem para ALESSANDM MENDES, ElÁlNE STRAPASS0N,

econômica em São Paulo, Dominique Mauppin, pelo adido

rintendência de Estudos, Pesquisas e Capacitação para a

I

cultural na capital paulista, JeanMartin Tiodori, pelo cônsul honorário da FranEa em Porto

Aviação Civil, por meio da 5u Gerência Regional.

gt, nemória de un presidente. Destaque especial na categoria

120 Congresso Brasileiro

I

r;rrlionevista, peça Uma década sem Caio Fernando Abreu para

lrabalhos Análise da força de reação do solo na marcha femi-

l)

ffiA

nina com

Vi

I",SSA

do por IRANI Dt LIMA ARGIM0N, com estagiários.

I

TECNOPUC recebeu

a visita de Jean-Marc

Gravier,

de cooperação e de ação

Alegre, Roner Guerra Fabris, e pelo adido de cooperação e
ação cultural na Capital, Ronan Pringent.

I

Recebidos pelo Reitor J0AQUIM CLOTE1 o Presidente

da Empresa Jornalística Caldas Junior, Jeronimo Alves, o
vice-presidente, Luiz Cláudio Costa, e o diretor de Redação do Coneio do Povo, Telmo Flor

I

Cerimônia de Íormatura para a quinta turma do projeto Sinergia Digital que teve entre os alunos funcionários
do Hospital São Lucas, Prefeitura Universitária, Divisão de

0bras e idosos participantes do Projeto Geron.

I

0s gestores e chefes de serviço do Hospital São Lucas

PUCRS sediou o

VIRGINIA SCHMITI, professora da Faculdade de Far-

mácia, nomeada para a Comissão Assessora de Avaliação em Farmácia do Erame Nacional de Desempenho de
Estudantes.

I

A Faculdade de Ciências Aeronáuticas realizou home-

nagem aos 80 anos da Varig quando antigos Íuncionários
como comandantes, engenheiros, diretores e ex-presiden-

te

relataram situações vividas na companhia. Presente

II

Estudantes da Faculdade de Comunicação receberam dois prê-

t

I

ISE

2006 na sede da FM Cultura. 10 lugar na categoria

BtRT0Tt e WILS0N MARCHIONATTI pelo programa Jan-

ROVEDA, LUISA HELEI'IA

:dxe A sacralidade da vida no 2o Congresso lnterdisciplinar de
(Ircstões de Bioética na Universidade de Caxias do Sul. DMITON

l;
I

i/}GA

DE S0UZA, diretor

I

vação Tecnoló$ca, na categoria lnstituição de Ciência e

da Faculdade de FilosoÍia e Ciências

Irnranas foi o debatedor.

rrrrrr a Ordem ao Mérito

I'TOfESSOTA

Cirugía Bucomaxilofacial na gestao 2007 a 2009.

IAs

professoras da Faculdade
{e hfermagem, Nutrição e Fisio-

terapia VER0NICA FRIS0N e FLAVIA MARTINü participaram do

o

uso

de

de Biomecânica, em São Paulo, com os

três modelos de calçados, Análise

qualik-

NÚNüA SANTORO DE CONSTANTINO

CONdECOTAdA

da República ltaliana,nograu deCavalie-

lARLOW l{rIlTK0, pneumologista

da Marcha posJiberação do retináculo dos flexores do tornozelo em lesionado medular. As pesquisas, com a padicipação das
ex-alunas Raquel Estery, Amanda Buen, Bárbara Presta, Liziane
Freitas e Sabrina lVlachado, foram realizadas em parceria com o
laboratóío IBTEC de Novo Hamburgo, sob a coordenação do professor Milton Zaro.

rr, lxlo MinisÉrio das Relações Exteriores da ltália.

I

vestigación y Etica em Salud da Asociación Latinoamericana de

tiva e baro@ométrica da marcha e o estudo de caso,4nálse

Diretor da Faculdade de Teologia, URBAN0 ZlLlES, palestra

I

do Prêmio da Financiadora de Estudos e Projetos de lno-

tARlA, NATALIA LTDUR ALLES e

MUSST{0PI

André Meyer, neto de Otto Ernst Meyer, Íundador da Varig

A PUCRS recebeu Menção Honrosa na etapa nacional

0dontolo$a, nova coordenadora da Comisión de Enseíanza, ln-

{MDNICKI,

I

PAUL0 ROBERIO SILVA HENDLER, aluno de Engenharia Química, orientado por CLAUDlO FMNKENBERG, Prêmio ABQ RS de

Química 2007, com o trabalho C,erenciamento de resíduos em

e coordenador do

Centro

laboratório de ensino de uma forma otimizada.

i'
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I

ProfessorJOÃO SIDNTI DUARTE MACHADO, do curso

entrevista motivacional

en

adolescentes usuários de

de Direito do Campus Uruguaiana, condecorado com lVle-

substâncias psicoativas atendidos

dalha de 0uro concedida pela Câmara Municipal de Vereadores pelos relevantes serviços prestados à comuni-

60 Concurso

gas para Universitiários 2006/2007, realizado pela Secre-

dade uruguaianense em sessão alusiva aos 161 anos de

taria Nacional Antidrogas. Premiação enúegue em soleni-

emancipação polÍtica de Uruguaiana.

dade realizada no Palácio do Planalto.

I

I

en clínica-escola

, no

Nacional de Monografias sobre o tema Dro-

r;om representantes

de 14 Instifuições de Ensino Supenor do Bra-

sil com o objetivo de conhecer os

sistemas da educação superior

rlo Canadá.

E. tuIAURO R0BERT0 RUIZ PETER, aluno do terceiro semestre de
I ngenharia Elétrica, participou, no Rio de Janerro, da 64u Semana
0Íicial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do 6" Congres-

tro Nacional da Rede de Propriedade lntelectual e Comercialização

-

REPICI realizado no Rio. A Rede comemora dez
anos e destacou pessoas que contribuíram para a consolidação
da propriedade intelectual no País. Elizabeth é coordenadora do

de Tecnologia

Fórum Nacional de Gestores de lnovação e Transferência de Tec-

nolo$a.

Durante a 5a Jornada Cultural de Pelotas, o vice-diretor

so Nacional dos ProÍssionais, como delegado estadual dos estu-

I

da Faculdade de Letras, LUIZ ANTON|O DE ASSIS BRASIL,

riantes de tecnologa, eleito no 1'Fórum Estadual dos Estudantes,

Odontologia, recomendada para a 25a edição do Diretorio ll/áob

municaçã0, da Sociedade Brasileira de Estudos lnterdisci-

recebeu o tÍtulo de Cidadão Pelotense, como ato de agra-

lrromovido pelo CREA-RS.

plinares da Comunicação/ntercom, categoria Maturidade

decimento pela divulgação da história de Pelotas em suas

Acadêmica, entregue durante o 300 Congresso Brasileiro

obras, especialmenle em Co n ce fto Ca m pestre.

de Ciências da Comunicaçã0.

I

DARI0 ANSCHAU, Setor Financeiro Acadêmico, e ARI-

(l l[S Dt R0DRIGUES, 2o lugar no concurso de desenhos com o
\:na Bandeiras do Mundo, pronouido pelo 5ür fudiatric Critical

Who in the World, edilado pela Marquis Who's Who/EUA. 0 docente também foi indicado pela American Biographical lnstitute
para a The World Medal of Freedom, por contribuições na área

H0HLttLDTtambém recebeu otrofeu Amigo dos Bonecos

ZtL[/lAR DA SILVA, Prefeitura Universitiária, escolhidos

()are World Congress, em Genebra/SuíÇa. Premiação de 1,5 mil

do Festival lnternacional de Teatro de Bonecos de Canela.

como representantes dos Íuncionários no Conselho Universitiário para o perÍodo de 2007-2009. GILS0N VIDAL

rrrros será revertida em melhorias para

ANT0N|0 H0HLtttDT professor da Faculdade de Comunicação Social, prêmio Luiz Behrão de Ciências da Co-

I

0 programa de Pós-Graduação em

obra

FilosoÍia lançou a

Hermenêúica e Filosofra Primeira pela Editora Uni-

juí, livro comemorativo Feslschnr? em homenagem

(Prefeitura) e PAULO J0tLl RAM0S PUCRS Virtual) assu-

miram como suplentes.

ao

E

A paciente de I

I

anos do Hospital São Lucas JANDIRA RODRI-

lVlARlA

0 Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, Cinema e Vídeo da Faculdade de Comunicação Social ganhou os
principais prêmios nas categorias em que inscreveu os flmes de

lVANlCt VENÍ)RUSC0L0, professora da Faculdade de

seus alunos, no 150 Gramado Cine Víieo. Na categoria Vídeo Universitário Brasileiro, o Galgo de Ouro foi para 0 retorno da Lua,

Arlministraçã0, Contabilidade e Economia, participou com dois ar-

professor tRNlLD0 STEIN. Obra organizada pelos proÍes-

IJUREMIR

sores Nitamar de Oliveira e Draiton Gonzaga de Souza é

professores da Faculdade de Comunicação Social, parti-

rkrria e contabilidade gerencial, no 10 Congresso da Associação

um escrito festivo produzido por intelectuais e amigos do

ciparam na Universidade de Pequim/China da banca de

Nrrcional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contá-

homenageado.

mestrado de ZHANG FANGtANG, disseftação realizada no

lnis, realizado em Gramado.

I

Programa de Pós-graduação em Comunicação da PU-

lVlonograÍia Fatores que influenciam a conercializa-

ção no yercado orizícola: uma análise conjuntural, do
aluno FABI0 MACHAD0, apresentada em 2006 no curso

CRS,

IVIACHADO DA SILVA e JACQUTS WAINBERG,

com olena

0

uso da internet pelos adolescentes

l;rculdade de EnÍermagem, Nutrição e Fisioterapia recebeu prê-

I

rrrro

Escola de Natação do Parque Esportivo obteve a 8a
colocação no ranking geral por equipes, a 2a pelo RS no

baixada do Brasil em Montevidéu e da Divisão de Produtos

ranking por estados e, na categoria geral feminino, as alu-

a compor o

de Basedo ltamaraty. 0 trabalho foi orientado pelo profes-

nas BilINA e LAURA I/ARTINS L0RSCHEITIIR ficaram

sor do Campus Uruguaiana ELVISNtI CAIVIARG0.

em 1'e 2" lugares.

I

I

0 prqeto de

pesquisa Cerimônias olímpins como

instrumento de educação olímpica, do professor da Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto NEL
SON

T0Dl selecionado ente 28 trabalhos de 18 países. 0

Acadêmica de Direito e laboratorista da Faculdade de

Farmácia

IIANt

JAN0SKI, natural de Charqueadas, eleita

miss Beleza Rio Grande do Sul em concurso promovido na
etapa estadual pela TV Pampa.

trabalho do docente, segundo latino-americano a ganhar

I

a bolsa, é um desdobramento de sua tese de doutora-

primeiro índio formado em Direito do Brasil, Paulo Celso de

do. Anualmente o Centro de Estudos Olímpicos, órgão do

Oliveira. Ele foi recebido pelo diretot JARBAS LIMA, e por

Comitê 0límpico lnternacional, com sede em husanne/

representantes do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cul-

A Faculdade de Direito recebeu, em julho, a visita do

João Gomes da Silveira de melhor trabalho na área de Gine-

licsidentes de Ginecologia e 0bstetrícia da PUCRS, em Gramado.
llrfticiparam da pesquisa MARA KN0RSI LUCAS SCHRETNER,

I

RTON CARVALHO, MICHAEL ZIMMTR, CRISTIANE KONZIN

r,

AR0LINA BATISTA.

llrrrr trabalho

0

Prêmio Umberto Veronesi, para o me-

em Mastologia, Radioterapia intra-operatória no

I

FRAS0N, realizado pelo Centro de Mama, Deparbmento de
(irnecologa e Obstetrícia, em colaboração com os Serviços de 0nrrrlogia e Radioterapia.

I

I

Assuntos lnternacionais, pafticipou da Missão de Reitores de Universidades Brasileiras no Canadá juntamente
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-

categoria Vídeo Universitário

de Jornalismo com melhor Reportagem

teSorla Vftleo Universikário Gaúch o

-

-

ca-

para As donas do Mercado

Assespro-RS premiou melhores trabalhos de conclusão realizados por alunos da Faculdade de lnformática. Pelo cuno de
Ciência da Computação a pesquisa premiada Íoi krenciamento

de testes e sua contribuição no desenvolvimento de projetos de
software de qualidade, dos alunos lSNlAtt FERNANDIS e J0Ã0
PAUL0 FELIX, sob orientação do professor Bernardo Copstein. fulo

do aluno 0USTAVO BASEGGIO, com orientação de Dilnei Venturini.

l',i

rtr, além de homenagear o

/

0 cuno

atrava da implementação de um sistena de força de vendas,

irrros de

a monograÍia intitulada

Brasileiro.

]BOSA, CARLOS BARRIOS, BERNARDO GARICOCHEA C ANTÔ.

de ser autor de diversas obras sobre direito ind'gena.

PIRUSSO, terceiro lugar com

cebeu o Prêmio Especial do Júri

FELIPE

0límpica.

VA, LUCIANA B0HRER ANE]ELL0 e MAGALI M0REIRA

SCHNEIDER. Das 5 às 7 num país em subdesenvolvimento de

WtS, BEIINA V0LLBRECHI AROLDO BRAGA tlLH0, FABIANE

e

SILVANA SILVEIM, coordenadora da Assessoria de

fi-

curso de Sistemas de lnformaçã0, o prêmio foi para Busrness Ío
healthcare procurement: uma ferramenta de aplicapes móveb

h,lamentl do câncer de mama inicial, foi concedido a

/r

melhor Vrdeo Universitário Gaúcho

tegoria \ídeo Universitário Gaúcho-foi para Doc.8, de CHRISTIAN

I

.t" Simpósio lnternacional de Ginecologia e 30 Encontro dos Ex-

I

0

RICARD0 MtNDtS. 0 melhordocumentiário-ca-

de BARBARA CHANIN.

senvolverem esfudos nas diferentes áreas da temática

As alunas de Psicologa JAQUELINI GARCIA DA SIL-

comL/aís,

rtntlheres com incontinência urinária Íoi apresentado durante o

tura lndígena da PUCRS. Oliveira tem especialização em
mestado em Direito Socioambiental pela PUC-PR, além

cou

r.alo$a. lnpacto da frsioterapia pélvica na qualidade de vida de

Su(ça, lança o PosQraduate Research Grant Programme,
que seleciona pesquisadores do mundo inteiro para de-

Direitos lndígenas pela Universidade Carlos lll de Madrid

T0BIAS VINICIUS R0DlL.

FABRICI0 CANTANHIDE, FILIPE BARROS e GABRIEL CUNHA re-

Parceria entre Hospital São Lucas, Faculdade de lVledicina e

chrneses, orientada porJuremir Machado da Silva.

material de estudo do Setor Comercial da Em-

de especialização em Produção de Arroz lrrigado, passará

lu,os. um premiado como o melhortrabalho na área de controla-

lí

acadêmica e social.

I

área de recreação da

a

tl Il Pediátrica.

B

Biografia do professor MÁRCI0 tttvn 0R0SSl, da Faculdade de

I

Professor da Faculdade de 0dontologia JOSÉ

DE

0llvtlRA, doutorando em

pfmO pfXOfO

0dontologra na PUCRS, apresentou

pôster sobre cirurgia para colocação de implantes usando a tec-

I

I

;rrr

versário contando com a presença de autoridades e diploma-

aculdade de Direito promoveu jantarcomemorativo ao seu 600
professor EMiLl0 B0ECKEL pelos 41

atuaçã0.

nologia Nobel Guide, durante a World Conference 2007, em Las
Vegas.

I0RMltl.Â tiK§ e JAQUELINE DALP|UOLO,

alunas do Jorna-

DOS SANTOS, coordenadora do Escritório de

lismo e Pedagogia Multimeios e de lnformática Educativa, contempladas com bolsa de esfudo do Progama de CooperaSo para

lr;irrsÍerência de Tecnologa, homenageada durante o 100 Encon-

QualiÍcação de Estudantes de Jornalismo, promovido pela foên-

I

I

IABffH RffER
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cia de Notícias dos Direitos da lnfância.

Contabilidade e Economia LUIS CARLOS PERTILI e

I

MARIA |VANlCt VtNDRUSC0L0 e a aluna GABR|il-A

A Faculdade de Letras recebeu o professor e pes-

quisador da Universidade Sorbonne José Leonardo
Tônus que fez palestra sobre,4 bastardia, um novo
paradigma para se pensar a identidade americana,
baseado em estudos sobre os escritores Lya Luft e
Milton Hatoum.

I

GriáÍica Epecê, prêmio de melhor obra, promovi-

do pela Associação Brasileira da lndústia Grafica,
categoria livros, pela produção de,4 ntologia Poética,

Mario Quintana, edição em poftuguês/chinês.

I

Alunos do curso de Publicidade e Propaganda
da Faculdade^de Comunicação Social, EDUARD0
MULLER, ANT0N|0 SOLETTI e GABRIEL G|ACOM|Nl,

menção honrosa na 16' Mostra de Design e Ades
Gráficas da América Latina, integrante do 160 Festi-

Acadêmicas de Enfermagem,

LilhA

M0HEL,

em Estudos

Olímpicos

-

Megaeventos Esportivos, Legado e Res-

RiNTlN0 e KARIN VIEGAS,

10

lugar com o trabalho

Causas detrauma cranioencefálico em crianças no

fermagem do Trauma.

0 lnstituto

os estudantes da

teÍid

e

da Faculdade de Arquitetura

apresentaram trabalhos nas sessões de comunicações orais.

I

Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agronomia, in-

tegrou a comissão julgadora do Concurso Frero de
0ur02007, durante a kpointef em Esteio. Foia primeira mulher a julgar uma prova final da raça crioula
em 26 anos de competiçã0.

f

PUCRS sediou o 80 Congresso lnternacional da
ISAPL (lnternational Society of Applied Psycholinguistics) que, pela primeira vez, Íoi realizado fora da
Europa. A professora REGINA LAMPRECHT da Faculdade de Letras presidiu o evento.

I

0s proÍessores da

Faculdade de AdminisÍaçã0,

S0UZA MACED0 recebeu diploma de mérito pela indi-

r:onquistou o Prêmio lniciação cienífica/Painel, também orientado

0 professor J0Ã0 MARCIL0 KízER, do Centro de Excelência

ur

Pesquisa sobre Armazenamento de Carbono, pafticipou em

Nova York de reunião técnica com especialistas em desenvolvimento sustentável e seqüe$ro geológico de carbono, promovida
pelo Departamento de Energia e Transporte da
r

r

I

rr

I
1

Diretor da Zero-Defect, de Porto Alegre, RAFA-

stração do Rio Grande do Sul.

Autores do artgo Emfulização pré-operatória da artéria es-

lenica em esplenectomia por púrpura trombocitopênica idiopá-

,ca, CRISTINA G0tS SCHAURICH e DANIEL GEHLEN, orientados

EL KRUG I/IARQUES, ex-aluno de Administação de

pr:lo professor

Empresas, foi premiado pelo CYEA (Creative Young

/" Simpósio Sul-americano do AparelhoDigestivo, realizado em
t;'amado.

Enterpreneur Award), na categoria Jovem Empreen-

I

I

Professor R0BERTO P0RT0 SIMÕES, curso de

PLlNl0 BAU, da Faculdade de lVledicina,

10

lugar no

r;;ro Social foi escolhido

patono da 53a edição da Feira do Livro de

I

Social, eleito RP do ano na categoria professor-pes-

;r;sim como a Província Marista do Rio Grande do Sul e a Edi-

quisador.

t)rcrs, com ampla participação nas sessões de autógraÍos com
; rrçamento de diversos livros.

A Faculdade de 0dontolo$a participou da

24u

Reunião Anual da Sociedade Brasileua de Pesquisa
Odontológica apresentando 38 pôsteres nas catego-

rias iniciação cientffica, pós-graduação e pesquisas

de docentes. A aluna de pós-graduação IATIANA
G0NÇALVIS foi premiada com o [rabalho Citotoxici-

dade de duas resinas acrílicas utilizadas em
dontia, na calegoria pôster sócio efetivo.
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oÍo-

pela proÍessora CLIUSA SCR0FERNtCKtR.

I

MARIA tUNICE M0RIIRA, diretora da Faculdade de Letras, mi-

nistrou a aula inaugural do mestado em Literatura Brasileira na

I

ReitorJ0A0UlM CL0TEI recebeu o reitoralemão HelmutJ Schimidt para a renovação de convênio de cooperação entre a PUCRS

e a University

I

of [úiserslautern, da Alemanha.

Er-acadêmicos da Faculdade de Direito

túVA

CARLF, MA-

THEUS UIIIG, VANTSSA SHINCKE, IIONARDO SUAREZ, MARCT.

L0 TORILIY e KELEN MIEREGALI, contatados pelo Ministério da
Justiça para trabalhar na Secretaria de Reforma do Poder Judiciário e na Comissão de Anisüa.

ANI0N|0 H0HLFEIDT professor da Faculdade de Comunica-

Relaçoes Públicas da Faculdade de Comunicação

I

Relações Públicas da Faculdade de Comunicação Social, premia-

da na categoria Socioambiental na 25a edição do Prêmio da Associação Brasileira de Relações Públicas. A ex-aluna foi orientada

da com brasileiros e portugueses que integrou o projetoHrstórr,bs à
prova dotempo: a relação Brasil-Portugal no campo da literatura
- lnvestigaçã0, preseruação e difusão de fontes.

lrrrmátba do Campus Uruguaiana, CELSO B0TH, prêmio Mérito
rrn Administaçã0, edição 2007, pelo Conselho Regonal de Admi-

r

Vlonografia Relaçoes Públicas e Responsabilidade Social no
Composto da Comunrcação ktegrada: estudo de Caso da Natura Cosméticos, defendida por TLISANGELEM VIANA, do cuno de

ProÍessor da Faculdade de Adminisúaqã0, Contabilidade e ln-

Desenvolvimento Sustentável.

Criminais, contemplado com bolsa das Fundações
Humboldt e Thyssen. Sobottka desenvolverá pesmodemidade

Desenvolvimento DistribuíCo de Software (009, desenvolvinento de software com equipes distribuíCas, lançado pelos

lLivro

Universidade de Lisboa/Portugal, Íatando do tema fu/êmrbas /terárias luso-brasileiras no shulo XIX eparlicipou de uma jorna-

t

e democracia na

Cobenge, realizado em Curitba.

0NU e Divisão para

ProÍessor EMIL SOB0TIKA, dos programas de
pós-graduação em Ciências Sociais e Ciências

dedor Criativo.

A professora CHRISTINA CANT0 DE FREITAS, da

Di

MULLER receberam láurea acadêmica, fato pouco

Alemanha.

sica e Ciências do Desporto realizaram palestras e

llEL

comum para esse curso.

0s professores MARCILO

CAVALLI, NILSON TODT e

I

Iror Bonatto.

quisa Cidadania

-

I

venceu o prêmio Sílvio de Almeida de
Ioledo Filho para 0 tema Genética da Conservação Animal. GA-

r

periférica: direitos e política social no Brasil e na

em Engenharia

na Haag (PECB|o,4JFRGS),

aniversário.

ponsabilidade Social, promovido pelo Centro de Es-

apresentaram trabalhos no 350 Congresso Brasileiro de Educação

professores da Faculdade de lnformática J0RGE AUDY e RAFAEL

homenageou a Faculdade de Direito pelo seu 600

Duas formandas da Licenciatura em Matemáti-

LUIZ FERNANDO MOIT OUTDTS, NILSON VALEGA FERNANDES

e EDUARDO GlUGtlANl, professores da Faculdade de Engenharia,

PRIKLADNlCKl, a primeira obra em português sobre o tema.

r;ação ao prêmio de lniciação CieníÍca. 0 aluno DANIEL KIELING

dos Advogados do Rio Grande do Sul

I

SÍlvio de Almeida de Toledo Filho, orientada por Bonatto. Sob a

Brasileiro das Ligas do Trauma e 10 Encontro de En-

I

de graduaçã0.

r;o-orientação do professor IDUARD0 tZlRlK, o trabalho de Iaia-

Munrcípio de Pofto Alegre, durante o 90 Congresso

tudos Socioculturais do Movimento Humano da USP
ROBEBTO MESQUITA, da Faculdade de Educação Fí-

la 2007. ANA LUCIA CYPRIAN0 Dt SOUZA, do Programa de PósGraduação em Zoologia, recebeu diploma de mérito no prêmio

CAR0LINA ABBUD e FRANCINI MER|GO, orientadas pelas professoras FÁIMA RüANI AYRES FL0-

I

Dez integrantes do Grupo de Pesquisa

0límpicos participaram do 2o Seminário de Estudos

I

I

CA, PAUTA CHAVES CARVALHO E THAÍSA JACINTHO

América Latina.

[volutva das Espécies. A bolsista de pós-doutorado |ARISSA
i ISA DE 0LlVtlRA foi premiada na categoria Jovem Geneücis-

em Bento Gonçalves.

Mudança. 0 trabalho dos estudantes, orienbdo pe-

a

I

RS, realizada

I

I

Ilrasileiro de Genética. 0 professor SANDR0 BONATI0 coordenou
o Simpósio Vinte Anos da FilogeograÍia: Desvendando a História

apresentam trabalhos durante

a 1la Convenção de Contabilidade do

val Mundial de Publicidade de Gramado com a peça
los professores CRISTIAN0 MAX e HELTNA M0RAES, concorreu com agências de publicidade de toda

t

ROCHA WIRBERICH

J;r lntegrantes do Laboratório de Biologa Genômica e Molecular
rla Faculdade de Biociências destacaram-se no 530 Congresso

irdo Alegre. A PUCRS esteve presente na Feira com um estande,

I

Dois trabalhos de conclusão de alunos da Faculdade de lnIrrrnática, orientados pelo professor RAFAEL PRIKtÁDNlCKl foram

;rpresentados no Simpósio Brasileiro de lnformática na Educaçã0,
llrro Paulo. tRlC KltLlNG e RICARD0 R0SA expuseram o projeto
r lr: um jogo desenvolvido para apoiar o ensino de gerência
de proyrlos de software. 0 outro, de ULISSES BRAGAGLIA, trata de uma

Irrramenta colaboratrva baseada em Wiki para apoio ao ensino

AçOES

I

Edipucrs lança o e-book Planek Agua Morrendo

una
sos

visão analftica na metodologia

hídricos,dajornalista,

do

uso

e

de

Sede

-

abuso dos recur-

professora e especialista em Educação

Ambiental Célia Victorino

I

A Pontifícia Univenidade Católica Argentina convidou os professores da Faculdade de Direito LUIS FIRNANDO BAM0T|O e
WAMBERT Dl L0RENZ0 para compor o colegado de autoridades
acadêmicas da recém-criada Cátedra lnternacional Ley Natural y
Persona Humana.

I

Professor CARL0S GRAttF TElXtlRA, da Faculdade de Biociências e lnstituto de Pesquisas Biomédicas, chefiou a delegação
brasileira que participou do Congresso da Federação Laünoameri-

E
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cana de Parasitologia, em Porlamar/Venezuela, onde
Íaz palestra sobre angiostron$líase.

I

0 filme Placefu, prinetro 35mm produzido no
curso superior de Tecnologia em Produção Audio-

-

Cinema e Víieo da Faculdade de Comunicação Social (Famecos), venceu na etapa final do

visual

ttudak tilm School Competiüon

-

Brasil 2007, na es-

M0RAES

-

Lineriistica e Letras, entre outros, foram

os vencedores dos melhores trabalhos acadêmicos
da PUCRS nas grandes áreas do 80 Salão de lnicia-

de Comunicação Social, foi

t'úblicas - RSAC, na 6a edição dos Relações-Públicas que Fazem

ção Científica.

c Acontecem

I

I

ÁLVARo MAIA BATISTA, aluno do curso Ciências

Econômicas, vencedor do Concurso de Attigos Fraternidade e Amazônia, realizado desde 1995 pelo

uma das homenageadas, na categoria

academia, pelo Conselho Regional de Profissionais de Relações

-

categorias academia e mercado.

Equipe do Pós-Graduação em Leüas, integrada pela proÍes-

sora

LECI BARBISAN e

as alunos ANGEIÂ

KLEIN, CRISTIANE

I)^LICORTIVO, TABIO FIGUEREDO, MARCELA NTSTLLO, JOSILI-

colha de melhor fotografia Íeita em filme estudantil.

Centro de Pastoral e Solidariedade, com o trabalho

Direção e produção dos ex-alunos GI-AUC0 FIRP0- e

Anazônia Arquipélago ou Continente? Crescimen-

M BOTH e VIVIANE DA R0CHA, participou do 50 Seminário Narlonal sobre Linguagem e Ensino, promovido pela Universidade

PEDRO GUINDANI e, direção de fotografia de J0A0

to econômico e

0atólica de Pelobs.

DIVINO"

CATIANE DA R0SA PtRtlRA, de Ciências da Com-

I

putaçã0, ficou em 2o lugar e FABIANA DE

MAN0EL ALBUOUERQUE, fundador do Serviço de
Psiquiatria, foi homenageado por alunos, ex-alunos

e professores do Departamento de Psiquiatria e da
Faculdade de Medicina durante o 12' Encontro do

desenvolvimento na Amazônia.

M0UM

t

prex ão positiva ofertad a

através de dtferentes sistemas de selo d'água, dos

sileiro de Fisioterapia Respiratoria e Fisioterapia em
Terapia lntensiva e 5u Jornada Gaúcha de Fisiotera-

I

Brasileiro de Bioéüca da Sociedade Brasileira de Bio-

éüca, 10 Congresso da Redbioética/lJnesco

lory e a Northeastern lllinois University.

gresso Mundial Extraordinário da Sociedade lnterna-

I

cional de Bioética, realizados em São Paulo.

Ação Comunitária,4a lVlostra de Extensão e

lff

As-

e Con-

I

0 lnstituto de Pesquisa e Desenvolvimento (ldéia)
passou a incubar o prqeto multidisciplinar Lingua-

gem, Comunicação e Cogniçã0, que desenvolverá

sembléia Nacional, realizados em São Bernardo do

um software de pesquisa sobre as linguagens escri-

CampoAP

ta e visual de filmes. A iniciativa, coordenada pela
professora ANA MARIA IBAN0S, da Letras, envolve

I0

vice-diretor do Labelo, ÁwlnO UnSfru, assumiu por dois anos como representante nacional

dos laboratórios de ensaios e calibração no Comitê
Brasileiro de Avaliação da Conformidade, que presta
assessoria ao Conselho Nacional de Metrolo$a, Normalização e Qualidade lndustrial.

I

GUILHERME PEIERSEN

MAYARA NUNES DA

-

Ciências da Saúde,

SILVA- Ciências Sociais Aplica-

das, DENVER ORSOL|N

-

Ciências Exatas, da Terra e

Engenharia, DIELI SOUZA B0RGES

- Ciências Bio-

ló$cas e Ciências Agrárias e ANA MARIA REENDE

Homenagem póstuma foi concedida pela Faculdade de Le-

lrrrs ao IRMA0 ELV0 CLEMENTE com o lançamento de número
cspecial da revista acadêmica Letras de Hoje, que comemorou
40 anos, da qual Elvo foi menbç criador e diretor por quatro déca-

rIrs Maria Eunice Moreira assumiu

ainda as Faculdades de lnformática, Comunicação
Social, Engenharia e Educaçã0.

I

Tese orientada pela proÍessora NEUZA CUARES-

CHl, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia,
defendida por Betina Hillesheim, escolhida como a
melhor tese de doutorado em Psicolo$a no 10 Con-

a

direçãoda revista etambém

p;rssou a integar o Conselho Editorial da revista PUCRS lnforma-

substituindo o lrmã0, Íalecido em setembro.

çao

membros da Organização Univeniúria lnterameri-

sã0, durante o 140 Encontro Nacional de Ertensão e

I

pia Respiratoria e Fisioterapia em Terapia lntensiva.

cana. Visrtou também o lllinois lnsütute of Techno-

sã0, foi'eleito coordenador da Câmara Sul de Exten-

AUDI par-

do Peru, em Lima, quando ministrou minicurso sobre criação e
gestão de parques científicos e tecnológcos e coordenou painel
sobre o papel da universidade no desenvolvimento da sociedade
do conhecimento.

e VALDEREZ LIMA, da Pró-Reitoria de Graduação ministraram o

da

estudantes, enúe as insütuições de ensino superior

J0Ã0 D0RNEILES lUNl0R, Pró-Reitor de Exten-

JORGE

1pm realizada em parceria com os Companheiros das Américas.

Va nação

0 Laboratório de Bioética e de Ética Aplicada a
Animais, coordenado pela professora ANAMARIA
FEUÓ, apresentou oito üabalhos no 70 Congresso

sociation oÍ Colleges and Universities que tem como
objetivo estabelecer programa de intercâmbio de

0 Pró-Reitor de Pêsquisa e Pós-Graduaçã0,

ticipou do evento da Associação lntemacional de Parques Cieníficos para a América Latina, realizado na Universidade Católica

l0 Irabalho,

sioterapia REGIS MESTRINER, RAtAEt FERNANDTS
e LUIS STEFFEN, premiado no 40 Congresso Sul-Bra-

Chicago/EUA da 21u Reunião Anual da Hispanic As-

tlGUEl-

I

I

liderado a integação da psiquiatria no ambiente de

A assessora para Assuntos lnternacionais e lnterinstitucionais, SILVANA SlLVtlRA, participou em

ftmBil-H

2006 pelo lnstituto Estadual do Livro.

lil D0 e as acadêmicas ANA TERRA PEREIRA, IULIANA T0NDING
rr I/ARIANA PAR0DE BANDEIRA retomaram de lndiana/EUA, via-

alunos da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fr-

I

A professora do curso de Enfermagem ANA

autor revelação do ano. Moraes também foi finalista do ftêmio
Açorianos de Literafura, com o livro ninimundo, publicado em

S0UZA, de Serviço Social, em 30 lugar

Serviço de Psiquiaúia do Hospital São Lucas por ter
hospital geral.

I

ênÍase em Escrita Criativa, do Programa de Pós-Graduação em
Letras, agraciado com o prêmio Nacional, 0 Sul e os Livros como

I

RAFAEL QUEVEDO

so de Economia
I

da Faculdade de Administraçã0, Contabilidade e

r;onomia, l0 lugar no 210 Prêmio do Conselho Regonal de Eco-

/

relação entre

ner-

r;rlegoila monograÍas, com a pesquisa ACrise das Finanças Pú-

I

no Rio Grande do Sul

-

19W12006.

rlrração

em Psicologia, retornou de Londres, onde esteve a convite

rh Departamento de Psicolo$a Social da London School of Ecorronrics and Political Science, para proferir duas palesÍas sobre
I

ll

rlo Freire e sobre Psicologia Social na

América Laüna.

I
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coordenador adjunto da PUCRS Virtual, professor PAUL0

sitária: Capacitação Docente em EAD no MoodleMoot 07, o prv
meiro MoodleMoot Brasil, um encontro de usuários, futuros usuários, administadores e desenvolvedores do Moodle (Ambiente
Virtual de Aprendizagem).

Poetica: Mario Quintana, edição bilíngüe, reali-

ítrlo

de lVlelhor Livro Nacional, categoria livro

de texto, no 170 Prêmio Brasileiro de Excelência Gráica Fernando

I

LUIZ SC0l,ARl, coordenador de exposições do Museu de Ciências e Tecnologia, participou do lançamento do Plano de Ação
2007/2010 de Ciência, tcnologia e lnovação para o Desenvolvimento Nacional, no Palácio do Planalto, em Brasília. Scolari representou a PUCRS e a Associação Brasileira de Centros de Museus
de Ciências.

Professora do curso de História ruÚruCn SRrufOnO DE C0NSlli,',lllN0, pesquisadora e estudiosa da emigração rtaliana para o

I0s

lilrsil,

bio Brasi/Canadá organizaram, em Baie Comeau, uma festa so-

realizou seminário na Universidade da Calábria (ltiália) so-

ltrt: olema Donne inmigrate a Pofto Alegre.

tnrliatrici

tra l'ltalia e

b

calabresi come

il Brasile.

Aluno do cuno de História GREG0RYBALIHMAR,

rl;rs Faculdades Porb-Alegrenses
urrrr o trabalho

ProÍessora SOUVENIR DORNELLIS, da Faculdade

0

Pini, em São Paulo.

|'EDRINH0 GUARESCHI, professor do programa de Pós-Gra-

M;rrgaret Bakos, conquistou o Prêmio de Distinção no 60 Fórum

I

I

zada pela Edipucrs,

1lena

Entre a literatura e o infantil: uma infân-

relação aos pressupostos teóricos e às práticas de avaliação do
ensino e da aprendizagem.

l\braAntologla

mado ANDERS0N KTLLY CASA N0VA ficou com o 20 lugar na

I

é

reflexão dos professores sobre a ação docente especialmente em

tr

curso da Associação Brasileira de Psicologia Social.
cia.

curso Avaliação da Aprendizagem na Educação Superior aos pro-

fessores do Campus Uruguaiana, com o objetivo de promover a

t:,tdo de dívida pública e a política monetária no Brasil.0 recém-

llr:as

DE FREITAS, MAURIVAN RAM0S

WAGNER, apresentou, em São Paulo, o aiigo Pedagogia Univer-

D0 AMARAL, gaduado em 2006 no cur-

rrirrnia, modalidade artigos, com o trabalho

0s proÍessores ANA LÚCn

I

I

/s

-

orientado por

Mostra de lniciação Cienüfica

repres entaçoes de Cleópatra na literatura.

ll RNARD0 M0RAES, mestrando em Teoria da Literatura, com

nove estudantes brasileiros do Projeto Rondon de lntercâm-

bre a cultura brasileira com demonstrações aftísticas como dança
gaúcha, víieo sobre as regiões brasileiras e espetáculo musical

quando os próprios estudantes apresentaram músicas do repertório popular brasileuo. Completaram servindojantar com feijoada
e carreteiro.

I

Jornalista e professor CARL0S AIBERT0 CARVALHO, home-

nageado como Personalidade Destaque em Comunicação Social

AÇOES E TNTCTATIVAS PUCRS 2007

2007 prêmio conferido anualmente pelo Sindicato

um órgão de Íoles acionado pelos pés produzindo

dos Estabelecimentos do Ensino Privado no Estado

notas musicais.

do Rio Grande do Sul. A revista PUCRS lnfumação
também conquistou o Prêmro SINEPE 2007

§

Drretor PAIJL0 H0RN RETAL recebeu prêmio em

nome da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo elei-

ta Destaque 2007 pela Associaqão de Arquitetos de
lnteriores do Rio Grande do Sul.

K

Mestrando ARILS(]N DOS SANIOS G0MES, do

Programa de Pós-Graduação em História, orientado pela professora IVIARGARfT BAKÜS, foi premiado

no 140 Concurso Histórias de Trabalho, na categoria Ensaio Acadêmico com a pesquisa,4parecendo
na foto, as representações do negro na fotografia
em Pofto Alegre no final do século 19 e no inbio do
século 20, em concurso promovido pela Secretaria
IVlunicipal de Cultura de Porto Alegre.

&

ANTCINl0 DL ASSIS BRASIL da Faculdade de

Letras, ganhou Copa de Literatura Brasileira promo-

vida por editoras. Dezesseis livros, escolhidos entre
os romances brasileiros lançados em 2006, disputaram o prêmio em quatro rodadas.

§

MARCIA DUTíiA

D[

MARilll CAI!1í\1AR0IA, do CenÍo de Memória,

e

EDUARDü tlllRlK, do Cenko de Biologia Genômica e
Molecular, agraciados com o tÍtulo de membros afi-

JOAQUIM CLOTEI
Reitor

liados da Academia Brasileira de Ciências.

WMedicina C,enônica na Sepse, Alvos Genéticos
com Potencial Diagnóstico e Prognóstico, realizado

EVttÁzt0 THxflRA

pela Faculdade de Biociências e UII do Hospital São

Vice-Reitor

Lucas, Íoi finalista nacional do Prêmio Saúde na categoria Saúde e Prevençã0.

K

recebeu o tÍtulo de Doutor Honoris Causa da Univer-

sidade Federal do Paraná, honraria entregue como
parte da programação do Pré-Congresso de Neuro-

E 0 ex-Reitor

da

BARCELI0S, professora da

Pesquisadora, conÍerido pela Federação da Agricul-

tura do Rio Grande do Sul, Comissão de Produtoras
Rurais.
de alicates or-

lodónÍrcos desenvolvido em conjunto pelas Faculdades de Odontologia e Biociências obteve o primeiro
lugar na categoria pôster científico no 6" Congresso
da Associação Brasileira de Ododontia e Ortopedia
Facial, realizado em Gramado. Pesquisa conduzida
pela extensionista FABIAN[ ff[RfD0, 0dontologia,

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul com a
lVledalha lVérito Farroupilha, maior distinção do Parlamento gaúcho, pelo conjunto de sua obra enquanto

§

Jm[R i0fi(][ B[í1iúL[T]l diretor do

lVluseu de

Ciências e Tecnologia, Íoi o vencedor da27a ediçao

do Prêmio Josó Reis de Divulgação Científica, concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, distinção concedida por sua

lVluseu ltinerante

X

EStUdANtE

-

dA PUCRS, ](]ÃO PAUTC

DAIUIANI,

menção honrosa do Prêmio Ajuris Direitos Humanos
2007 pela tese Criíadania, Voto e Drrertos Humanos,
Por uma política de redução de danos no sistema
carcerário.

ItlClANI

narte de Estímulo à Criação Literária, concedida pela

NA, Biociências.
lVluseu de Ciências e Tecnologia da lnstituição é

segunda atração tur|stica melhor avaliada pelo Guia

4 Rodas, em 2007, que apresentou uma série de experimentos inéditos na área de 0ndas e Som como

MARIA EUNICT MOREIRA
Diretora da Faculdade de Letras
MARIA HELENA MENNA BARRETO ABRAHÃO
Diretora da Faculdade de Educação

Diretora da Faculdade de Psicologia

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
JARBAS DE MELO LIMA
Diretor da Faculdade de Direito

Pró-Reitor de Extensão
JAC(IUELINE POIRSCH MOREIRA
Pró-Reitora de Assuntos Comunitários
MARCOS ALEXANORE MÁSERA
Chefe do Gabinete da Reitoria

Árrrm sÁ D'oLrtlgRA

ruÁcoR noonreuEs cUNHA
Diretora da Faculdade de Comunicação Social
JUSSARA MARIA ROSA MENDES
Diretora da Faculdade de Serviço Social
CARLOS ALEXANDRE SANCHEZ FTRRTIRA
Diretor da Faculdade de Biociências

Coordenador da Assessoria lurídica
ATZIRO CÉSAR DE MORAIS RODRIGUES
Coordenador da Assessoria de Planejamento e
Marketing e Assessor Especial da Reitoria

MÀRCOS TÚLIO MAZZINI CARVALHO
Diretor da Faculdade de 0dontologia
IVAN CARLOS ANIONELLO

Diretor da Faculdade de Medicina

KCAn0Llí\A BtÍ\Sll,{0N, aluna do mestrado em Teoria da Literatura foi contemplada com a Bolsa Fu-

0dontologia, e RENAIA MEDI-

DRAITON GONZAGA DE SOUZA
Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências
H u manas

BLANCA SUZANA GUEVARA WERLANG
JORGE LUIS NICOLAS AUDY

Promusit.

cas, GlStl-A GARCIA, e orientada pelas proÍessoras

com colaboração da acadêmica de Ciências Biológi-

I

SOLANGE MEDINA KEIZER
Pró-Reitora de Graduação

FRANCISC0 RAUCH foi agraciado pela Assembléia

relevante atuação no lVluseu e em projetos como o

I!1ENF7ES,

PAULO ROBERTO GIRARDELLO FRANCO
Pró-Reitor de Administração e Finanças

JOÃO DORNELLES JUNIOR

PUCRS, lRí\rrÁ0 N0Rl.it8i0

SÉRGIO LUIZ LESSA DE GUsMÃO
Diretor da Faculdade de Administraçã0,
Contabilidade e Economia

URBANO ZILLES
Diretor da Faculdade de Teologia

Professor e pesquisador do CenÍo de IVlemória do

lnstituto de Pesquisas Biomédicas l'iÂN lzl0Ul:RD0

dirigente da Universidade.

Faculdade de Administraçã0, Contabilidade e Economia, prêmio Destaque Feminino Rural, categoria

&Irabalho Avaliação microbiológrca

LAURO FRANCISCO HOCHSC}IEIDT
Presidente da Entidade [/antenedora

biologia da Aprendizagem da lVlemória.

Romance Música PudidalL&PlVl do professor

tUll

&

Dom DADEUS GRINGS
Chanceler

Fundação Nacional de Ates/lMinistério da Cultura.

LUIZ ANTOI,II() I{II$O DUARTT
Coordenador da Assessoria de Comunicacão
Social
LVAI{A SOUZA SILVEIRA
Coordénadora da Assessoria de Assuntos
lnternacionais e lnterinstitucionais

Ft"AVIA VALLADÃO THIESEN

Diretora da Faculdade de Farmácia e diretora
do lnstituto de Toxicologia

SI

ARTUANDo LU|Z

BEATRIZ SEBBEN OJEDA
Diretora da Faculdade de Enfermagem,
Fisioterapia e Nutrição

B0RI0L|Nt

JOSE RENATO SCHMÂEDECIG

sÔilm srnrnrz oA srlvA GoMES

ÀNTONIO MARIO PASCUÀL BIANCHI
Assessores da Reitoria

Diretora da Faculdade de Educaeão Física e
Ciências do Desporto

CLEITON TAMBELLINI BORGES
Diretor-Geral do Campus Uruguaiana

AUGUSTO VIEIRA CARDONA

THADEU WEBER
Diretor-Geral do Campus Viamão

ANA MARIA MARQUES DA SILVA
Diretora da Faculdade de Física

Receberá R$ 30mil para escrever um romance que
deverá estar pronto até lulho de 2008.

§

L"ABIL0fUCRS, um dos ganhadores do Prêmio

Banas Ercelência em lVletrologia 2007.
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ZOOT

Diretor da Faculdade de Matemática
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SANDRA MARA OLIVEIRA EINLOFT
Diretora da Faculdade de Química
AVTLINO FRANCISCO ZORZO
Diretor da Faculdade de lnformática
MARIA CRISTINA FELIPPETTO DE CASIRO
Diretor da Faculdade de Engenharia

EMíLIO ANIONIO JECIGL I'IETO
Diretor do lVluseu de Ciências e Tecnologia
JERONIMO CARLOS DOS SANIOS BRAGA
Diretor da EDIPUCRS e da Gráfica EPECÊ
EGON CARLOS SEITZ

Diretor do LABEL0
ELONES FERNANDO RIBEIRO
Diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas
PAULO HORN REGAL
Diretor da Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo
NTWTON LUIZ TERRA
Diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia

RICARDO MELO BASTOS

Diretor da Agencia de Gestão Tecnológica e
Propriedade lntelectual
JOSÉ FRANCISCO BERGAMASCHI

Diretor do Centro de Extensão Universitária
Vila Fátima

JADERSON COSTA DA COSTA
Diretor do lnstituto de Pesquisas Biomédicas

ROGÉRIO BIANCHINI DIAS

MOURIÍO MOSQUERA
Diretor do Instituto de Cultura Hispânica

Éorsot't uürrngR

JUAN JOSE

CARLOS NELSON DOS REIS
Diretor do lnstituto defesquisas &

PreÍeito Universitário

Diretor do Centro de Pastoral Universitária
RAUL MARIINS

Desenvolvimento - IDEIA

Gerente do Centro de Eventos

,ORGE ALBERTO VITLWOCI(

CHRISTIANO GüTDES

Diretor do lnstituto do lVleio Ambiente e diretor
do Pró-Mata

Diretor do Parque Esportivo

FREDTRICO GERLING JÚNIOR
Diretor do Instituto de Cultura Musical

Gerente Financeiro

DARCI JORGE ISOPPO

YUKIO MORIGUCHI
Diretor do lnstituto de Cultura Japonesa

túuo cÉsln or srm
Gerente de Recursos Humanos

CÉSAR AUGUSTO MAzzILLO

UIURO KOPPER IILHO

Diretor da Biblioteca Central lrmão José Otão

Gerente Administrativo

LTOMAR BAMMANN

DEO LUIZ DA SILVA
Supervisor da Divisão de Contabilidade
Patrimônio

Diretor-Geral e Administrativo do Hospital São
Lucas
CARLOS CÉSAR IRIISCHER
Diretor Clínico e Acadêmico do Hospital São
Lucas
MATEO BALDISSEROTIO
Diretor Técnico do Hospital São Lucas

e

TLÁUO BUcHABQUI RODRIGUEs
Supervisor da Divisão de 0bras
JOÃO OLIDE cOSTENARO

ANA CllRTST|NA M. PASI(UL|N
ANDRE BENDER

ANTONIO FELIPE MERCALI

Assessores da Pró-Reitoria de Administração

Diretor Financeiro do Hospital São Lucas

e Finanças
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VIVA ESSE MUNDO.
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