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n Pontificia Universidade Católica do Rio

,t Grande do Sul é referencia na educaçào

Fl superior do PaÍs, tendo uma imagem
I lrespeitada e de grande credibilidade.

§m 2008, ao completar 60 anos,de ativjdades: ,

atingiu patamares de excelência nas avaliações
oficiais, bem como conquistou o reconhecimento
da sociedade, advindos de esforços na interação
com a sociedade. Entre eles, destacam-se: Prêmio
Santander de Empreendedorismo e de Ciência
e Inovação, Prêmio Top Ser Humano concedido
pela Associação Brasileira de Recursos Humanos,
pelas três premiaçôes na ediçâo 2008 do Prêmis
Melhores Universidades Guia do Estudante e Banco
Real e Troféu Destaques da Seira do tivro 2008.

Açoes e Inicistuas200S apresenta ainda
em seu contexto importantes realieaçôes eomo a
inauguração das novas instalações da Biblioteca
Central IrmãoJosê Otão, do novo prédio da,Faculdade
delnformática e da Central de Atendimento ;,

ao Aluno; projetadas com base enr padroes de
qualidade. Também merece destaque a realizaçâo da
primeira transmissão de TV digitai eom ineditisr&o

Grandes desafios foram vencidos a
cada dia. Primando pela gualidade nas ações e

a PUCRS transpõe o primeÍro decônio,do século
XXI, conquistando espaços na educação superior
brasileira, o que se expressa pelas açôes e iniciativas
documentadas na presente edição, fruto do trabaiho
conjunto entre gestores, professores, pesquisadores e

funcionárioi têcnÍco-administrativos-
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§ Univercidade integrarede de rntseus

;r,':::",r::l. [!lgggg de Ciências e Tecnologia da

i::: ,iaPUCRS, por iniciativa do Ministé-
':iir,,,,,,r:ri" Íi0 da Ciência e Tecnologia, está

interligado em rede a outros onze museus
de ciôncias do País. 0 objetivo, segundo o

Ministério, é contribuir para ampliar a rede

de popularização da ciência no Brasil, pos-
sibilitando que centros e museus estejam
integrados em um grande programa de edu-
cação e divulgação científica de qualidade.
Além de Porto Alegre, fazem parte da rede
museus de Boa Vista/RR, Macapá/AB Pal-
mas/10, São LuíVMA, Recife/PE, Salvador/
BA, Cáceres/MT,0uro Preto/MG, Niterói/RJ e
São Paulo/SP 0 sistema prevê salas de vi-
deoconferência para permitir a transmissão

§

de atividades como cursos e palestras. Na

Universidade, Íoi instalado na Sala de Mul-
tiatividades, anÍiteako do Museu, espaço
com capacidade para receber 80 pessoas,
localizado no 3.0 andar da área de exposi-

ções. 0s testes demonstraram a alta quali-
dade de som e imagem do equipamento. A

instalação conta com o apoio da Associação
Brasileira de Centros e Museus de Ciências.
0 Museu da PUCRS já tem como principal

objetivo despertar o espírito cientÍfico, a

curiosidade e o gosto pelas ciências. Dispõe
de exposição permanente com mais de 800
experimentos interativos e é signatário da
Declaração de Toronto sobre a atuação de
Centros de Ciências no contexto múndial.

Experimentos possibilitam interação e novas descobertas

§ Agentes da Prefeitura Municipal de Por-

to Alegre (foto), incluindo trabalhadores da

Fundação de Assistência Social e Cidada-

nia, da rede socioassistencial e conselhei-

ros, receberam orientação sobre a Política

Nacional de Assistência Social e o Sistema

Unico de Assistência Social, por meio de

trabalho desenvolvido pela Faculdade de

Serviqo Social. Cerca de 200 agentes mu-

nicipais participaram da primeira etapa.

I Açôes de solidariedade e assistência

desenvolvidas pela Universidade priorizam integrar en-

sino, pesquisa, extensão e relacionamento com a s0-

ciedade. Um exemplo é o trabalho realizado há mais

de 25 anos pelo Centro de Extensão Universitária Vila

Fátima para cerca de oito mil moradores da Vila Nos-

sa Senhora de Fátima, que enfrentam problemas des-

de saneamento básico até alta incidência de moléstias

infectocontagiosas. 0utra atuaçã0, coordenada pelo

Centro de Pastoral e Solidariedade, integram a Missâo

Amazônia lll, do Programa Universidade Missionária.

desenvolvida no município de Ji-Paraná, em Rondônia.

Acadêmicos dos cursos de medicina, nutriçã0, odon-

tologia, educação e engenharia mecânica realizaram

oficinas na área de inÍormática e de saúde em comu-

nidades indígenas.

I Parceria entre a Faculdade de Serviço Social e a

Universitât Kassel/Alemanha, por meio do proleto Co-

operação Acadâmica entre os Programas de Pós-

-Graduação em Serviço Social. desenvolveu atividades

de pesquisa e estudos sobre trabalho de proÍissionais

nos dois países. 0 proleto rendeu intercâmbio, troca de

experiências. mobilidade entre professores e alunos e

troca de informações sobre realidade das sociedades.

§ Dados sobre informações meteorológicas captadas

na PUCRS Uruguaiana em tempo real podem ser aces-

sados gratuitamente no srÍe da lnstituiçã0. lnstalada

desde outubro de 2006. a Estação Meteomlógica de

Alta Precisão Íornece subsídios para pesquisas sobre

aspectos climáticos locais. As mediçoes coniêm inúme-

ros registros, válidos para um raio de 50 km do local.

I Ferramenta de pesquisa e estudo sobre a produçáo

eultutal afl,o-hrasileira e infantil pode ser acessada

gratuitamente no srte www.pucrs.br/faced/educoma-

Íro. A página foi desenvolvida pelo grupo de pesquisas

Educom Afro: Educonunicaçâo e Produçào Cultural

Afro-Brasileira, da Faculdade de Educaçã0.

§ Nova parceria entre PUCRS e Universidade do Por-

to se estende aos acadêmicos de graduação das Íacul-

dades de Letras. Foi Íirmado termo aditivo ao convê-

nio já existente entre as faculdades de Engenharia das

duas universidades.
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Izquierdo (E) e Cammarota desenvolvem pesquisas

"':::""":r esquisadores do Centro de Memória

:r,,,,,,ri:' 6o lnstituto de Pesquisas Biomédi-
,,,.i:,, cas da Universidade descobriram
uma proteína que pode manipular positi-
vamente a memória. 0 estudo foi coordena-
do pelos professores Iván lzquierdo e Martín
Cammarota, em parceria com o Laboratório
de Neuroreceptores, da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Buenos Aires, e

Íoi publicado na revista Proceedings oÍ the
National Academy of Sciences. Testes feitos
em ratos demonstraram que a persistência
da memória pode aumentar até dez vezes,
quando administrado um fator neurotrófi-
co, denominado de BDNE no hipocampo
por volta de 12 horas após o aprendiza-
do de uma tarefa. No decorrer da pesquisa

também foram descobertos quais são os
processos bioquímicos ativados pelo BDNF
e que facilitam a persistência da memó-
ria. Foi observado que uma lembrança que
normalmente dura apenas dois dia§, com
a aplicação do método pode persistir por
14 dias ou mais. A pesquisa é uma conti-
nuação de outro estudo, dos mesmos pes-
quisadores, divulgado em janeiro de 2007
pela revista Neuron, publicação internacio-
nal de grande renome na área, que repofta
a descobefta do mecanismo que mantém
a memória. Segundo os pesquisadores, o

estudo sugere quais os alvos moleculares
que seria necessário atingir para modular
farmacologicamente a duração das memó-
rias traumáticas.

ffi PUCRS é premiada (foto) entre as *elmp*iir
l3a: {n*vaç** em 2007 com principal destaque
para a Rede lnovapuc. Recebeu a premiação a

professora Gabriela terreira, coordenadoia da

Rede. que congrega ações e pessoas em torno

de idéias empreendedoras, voltadas tanto para o

desenvolvimento de novas tecnologias c0m0 para

modelos de gestã0. 0s diÍerenciais da lnstituição
na seleção foram a estrutura dedicada à pesqui-

sa e o tratamento dado ao processo de inovaçã0.

0 reconhecimento Íoi concedido a partir do re-

sultado de pesquisa na internet, voitada às 500

maiores empresas do Sul do Brasil. 0 prêmio ó

uma iniciativa da Revista Amanhã e da Consul-

toria Edusys.

W A PUCRS foi convidada para padicipar do pro-
jeto §oriertad* Ccrvcrgrnte pelo presidente da

Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul em

encontro oconido no Campus Central da Univer-

sidade" 0 convite deveu-se ao fato de a lnstitui-

ção ser detentora de conhecimento e saber, bem

como estar voltada para o desenvolvimento e a
transformação social e disposta a colaborar com

a melhoria da sociedade. 0 presidente, deputa-
do Alceu Moreira, foi recebido pelo ReitorJoaquim

Clotet e pelos Pró-Reitores de Administração e

Finanças, Paulo Franco, de [xtensã0, João Dor-

nelles Junior e pelo Procurador Jurídico, Attila Sá

d'0liveira.
ffi A Editora Universitária da PUCRS lancou três

obras por ocasião da ConÍerência Mundiaisobre o

S*s**v*ívim**§* de* f;idadm, produzidas espe-

cialmente para o evento. Democracia Cooperati-
ya, de John Dewey, trata dos escritos polÍticos do

autor;1lhares sobre a Experiência da Governan-

ça Solidária Local de Pofto Alegre,organizado por

Jandira Feijó e Augusto de Franco, com versão em
portuguôs e em inglês na mesma obra, relata as

aspirações, os conceitos norteadores e as angús-

tias de um governo local que tenta romper com ve-
lhos paradigmas; e 0 Poder das Redes, de David

de Ugarte, mostra o posicronamento do autorfrente
à intórnet, pois o fato de a internet conectar milha-
res de pequenos computadores hierarquicamente

iguais gera a Era das Redes Distribuídas, 0 que au-

tomaticamente abre a possibilidade de passar de

um rnundo de poder descentralizado para outro de

poder distribuído.
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,r,ri: mostra fotográfica 0 Espelhl de Pofto

,;:'....,;;,, n1s*,r, inaugurada na PUCRS, no sa-
,,i1, ,l:i,guão do prédio da Reitoria, integrou as

comemorações dos 236 anos de Porto Alegre.

As imagens Íoram feitas no início dos anos 70
pelo lrmão Adelino Martins, nascido em Portugal

em 1923. Adelino, há 45 anos na lnstituiçã0, foi
professor de cinema e técnicas audiovisuais na

Faculdade de Educação e, n0 curso de Jornalis-
mo/Famecos, criou a disciplina de Cinema. Com
grande dedicação à fotografia, teve fode inspira-

ção no movimento impressionista, fotograÍando,

na época, imagens que se formavam nas polu-

ídas águas do Cais do Porto, num processo de

criação e documentaçã0. Em seu discurso, o

lrmão Adelino falou da preocupação didática,
ao produzi-las na década de 70, e das coisas
cotidianas que poderiam gerar obras de arte,

mesmo que captadas com as câmeras simples
e sem filtros, que utilizava com seus alunos. As
"águas sujas" formaram Íiguras impressionis-

tas ao mudarem de coloração de acordo com

os reflexos da luz solar" Para o Reitor Joaquim

Clotet foi destacado o orgulho pelo saber e pela

sensibilidade artística do autor a partir do des-
cobrimento do valor estético das águas turvas
do Guaíba. A exposição ainda evidenciou a pos-

sibilidade de ser um convite aos visitantes para

reÍletir sobre as questões da água e da preserva-

Eão desse recurso limitado da natureza.

§ A Universidade Íoi sede do 20.0 Encontro Regional Sul

(foto) do Fórum de Fró-Roitores de 0raduação das

Universidades Brasileiras/ForGrad, oportunidade em

que foram debatidos diversos temas como avaliaçã0,

Íormação de professores, evasão e expansão da educa-

ção superior. A atividade foi organizada pela lnstituição

em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande

do Sul, Federal de Santa Maria e Tuiuti do Paraná.

§ Estudo que resultou no primeiro diagnóstico para

acessihilidade total de uma cidade Íoi desenvolvido

pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em parceria

com a PreÍeitura Municipal de Porto Alegre. Resultados

vão incorporar o Plano Diretor de Acessibilidade. A ati-
vidade, pioneira no Brasil, contou com a participação de

30 alunos acompanhados de quatro professores.

I 0 Museu de Ciências e Tecnologia. atração turística
porto-alegrcnse avaliada com quatro estrelas pelo Guia

Quatro Rodas, Íoi considerada como imperdÍvel para o

turista que visita a capital gaúcha. Um novo giroscópro

humano integra a exposição - equipamento dos mais re-
quisitados, pois permite a sensação de estar flutuando

num ambiente sem gravidade.

I A newsletter americana Nano World /Velrys noticiou

matéria relativa à patente depositada em conjunto pela

PUCRS e a Quatro G, através do Escritório de lransÍe-
rência de Tecnologia. A invenção compreende processo

para detecçâo e quantiÍicação de sequências nucleotídi-

cas. A divulgação expressa 0 alto nível das pesquisas

na Universidade. A mesma patente, apresentada no

TechConnect Summ( em Santa Clara, Califórnia, atraiu

a atenção de importantes instituições do setor.

I Programa Entrevistas & Debates atingiu sua 500.'

ediçã0. A primeira exibiçã0, em setembro de 1998, mar-

cou a inauguração da UNIIV. Recebldos pelo Reitor Joa-

quim Clotet, os ex-governadores Jair Soares e Alceu Colla-

res padiciparam da edição comemorativa.

§ §knd §alouras recebeu de Íorma divertida os novos

alunos da Universidade, com entrega de fut composto

por agenda e camiseta, exibição de vídeo institucional e

apresentação da 0rqueska tilarmônica.

I 0 prefeito José Fogaça apresentou diagnóstico sobre

a Saúde na cidade de Porto Alegre por ocasiâo da aula

inaugural da Faculdade de Medicina. 0utras faculdades

também realizaram suas aulas inaugurais do semestre

no deconer do mês.

I 0 Parque Esportivo da PUCRS sediou os jogos Íinais

do Campeonato §ul-Âmericaro §ub-?0 de seleções fe-
mininas de futebol quando concorreram equipes do Bra-

sil, Argentina, Chile e Paraguai.

I A Faculdade de Comunicação Social recepcionou 18

universitários chineses que vieram ao Brasil para es-

tudar Comunicaçã0. Eles cursaram, no deconer do pri-

meiro semestre de 2008, disciplinas práticas de Publici-

dade e Propaganda, Relaçoes Públicas e Jornalismo.

I A PUCRS Íoi a instituição de ensino superior mais

lembrada pelos gaúchos, segundo levantamento Mar-
cas de Quem Decide. realizado anualmente pelo Jor-

nal do Comércio e pela QualiData Pesquisas e Conhe-

cimento Estratégio, atualmente em sua décima edição

consecutiva.

Imagens refletidas nas águas do cais do porto formaram figuras impressionistas
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Inaugurado Centnl de ksquisa ClÍnica
ffi 0 Reitor Joaquim Clotet (na foto a esq.) homenageado com
o Diploma da 0idem fls5 *.1,rm"rç3 

"ly'1"r,,1 
pei-o 3.0 Regi-

mento de Cavalaria de Guarda - Regimento 0sorio de Porto
Alegre. A dislinçào é oÍerecida a perionalidades que contri-
buem por seu trabalho com o Regimento e o Parque Historico
lVlarechal Manoel Luis Osorio, em Tramandaí, Litoral Norte do
Estado.
W Reunindo especialistas nacionais e estrangeiros, Íoi reali-
zado na PUCRS o I Simpósio lnternacional de idi:i-r 1..) pá: .,

; i "'r, que buscou trocar experiências e inÍormaçdes óntre
grupos e pessoas interessadas na conscientização pela cons-
lrucão de uma cultura de oaz e de orevencão úa vrolência.
ffi'0 tq,:r-"; -;u;t, , 7 ;lg,,l,r,'o., Jorge'Biglione, acompa-
nhado de comitiva e recebido pelo Reitor Joaquim Clotet, visi-
tou instalações do Parque Científico e Tecnológico, observan-
do experiências inovadoras dos parques e dãs incubadoras
emDresanats.
ffi0 Projeto Fé & Cultura com o tema p;.n,1.5 ;,,rrr r {ê
contou com a participação dos proÍessores Jorge Alberto
Villwock, diretor do lnstituLo do Meio Ambiente, e Luiz Carlos
Susin, da Faculdade de Teologia, que Íalaram sobre o docu-
mentári0 Uma Verdade lnconveniente.
ffi 0 Escritório de §randrrâ**ia dc §sr**lçxi*, vinculado
à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduaçãô, c0mem0Í0u
três anos de atividades promovendo uma §érie de eventos.
Membros do [scritório Amerlcano de Patentes em uma das
palestras [alaram sobre proteção dos direitos de propriedade

intelectual nos Estados [.Jnido§.

W A Exposiçào lVlade in Germany r qurlr*: :;? I {;iuo
g,;, realizada pela Universidade iunto com o lnstituto Goethe,
mostrou em nove proietos o melhor da arquitetura alemã em
termos de soluções arquitetônicas sustentáveis e que obser-
vam princípiosêcológicos nos últimos anos.
W lntegrando comemoraQões do Dia lnternacional do Patri-
mônio Histórico, a Faculdãde de Arquitetura e Urbanismo da
PUCRS e o lnstituto do Pa"r rmórrr* rlr:l;r. r;': e Artístico Esta-

dual, da Secretaria da Cultura do RS, realizaram o 1.0 Seminá-
rio de Capacitação em PreservaQâo para Gestores e Técnicos
[i]unicipais.
ffi 0 PUCYbR ?üb8 recebeu no Campus Central alunos de
ensino médio e de cursos pré-vestibuiares com a Íinalidade
de aproximá-los da Universidade e aproÍundar informaçoes
sobre o mercado de trabalho, a infraestÍutura e o cuniculo
do curso escolhido.

& Diretores, orientadores, coordenadores pedagógicos e pro-
fessores das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática,
Química, Geografia e Ensino Religioso de Escolas lVlaristas

participaram do 1.0 [ncontro com §r*fuçs*r't* §a*sl*t de
Ensino Médio promovido pela PUCRS. Foi apresentada a es-
trutura acadêmica, realizadas palestras sobre docência, pro-
movido diál0g0s por áreas e proporcionadas visitas às unida-
des acadêmicas.
ffi 0 lVluseu de Ciôncias e Tecnologia desenvolveu palestras

sobre o papel das coleçôes biológicas, paleontológicas e ar-
queológicas no contexto social integrando os mais de dois mil
eventos realizados pelas atividades comemorativas ao t r '

Itê'J .1,fl§'rC",]rü {.lC il,:§â,,t. PartiCiparam mais de 350
museus e órgàos governamentais.

ffiEm homenagem ao }o *X.lrr'1ra 4;:;- r, a Edipucrs 0ro-
moveu em parceria com a Câmara Rio-Grandense do Livro
a segunda edição da Semana do Livro. A Faculdade de Co-
munrcacâo Soiial lancou oroieto lerb e oasse adiante com o
objetivo de estimular à biiurá de publicáçoes por um número
maior de leitores.

..,::r"""::r, H0s0itâl São Lucas, referência nacio-
nal na fueade pesquisa. inaugurou seu

'ritr:,,,',ii:' CentÍo de Pesquisa Clínica, um espa-

ç0 especÍfico para esse tipo de atividade. Com

180 estudos em andamento em 14 especialida-
des médicas e a atuaÇão de cerca de 40 profis-
si0nais nas investigações, o Centro tem como

objetivo qualificar as c0ndiÇões de trabalho e

oportunizar um atendimento mais confodável
aOs pacientes, bem como uma estrutura ampla
e adequada aos proÍissionaís para a rcalização
de suas investigaÇões. Situado n0 quarto pavi-
mento, 0 núcleo de 700 metros quadrados cen-
traliza todos 0s estudos clínicos realizados pelo

Hospital. A solenidade de inauguração contou
com a presenÇa de integrantes da Administra-

ção Superior da lnstituição e de autoridades da

comunidade local" 0 Pró-Reitor de Pesquisa e

Pós-Graduação da PUCRS, Jorge Audy, salien-
tou o excelente nível das pesquisas realizadas,
pois a lnstituição foi a única particular em tod0
0 país entre as 14 escolhidas paÍa receber re-
cursos da Finep" Carlos Cézar Fritscher, diretor
clínico e acadêmico do Hospital, destacou a

importância das investigações, pois são vários
0s fatores, c0m0 seguranÇa e ambiente, envol-
vendo projetos sobre medicamentos, inclusive
a necessária realizaÇãO de testes clínicos com

a população que irá utilizar a medicação. Res-

saltou ainda a demora entre dez e 15 anos para

um remédi0 ser aprovado e chegar aos balcões
de uma farmácia.

ffi A PUCRS, por meio da Faculdade de Administraçà0, Con-
tabilidade e Economia. Íirmou parceria com o lnstitriib de Lstabilidade e Economia, Íirmou parceria com o lnstitriih de k-
tud*s §lxiltem*;xis, com objetivo de ampliar a elaboração eu"1i: [r",preü'rêrs, com objetivo de ampliar a elaboração e

execuçâo de projetos de extensã0. pesquisa e desenvolvimen-execução de projetos de extensã0,
to na§áreas de Íormacã0.
ffi Em comemoracào-ao Ano daW Em comemoração-ao Ano da §ssir,tl.ia§!ç{ad* ffixrist§,
foi celebrada missà na lgreia Universitárja Cristo Mestre. Náfoi celebrada missá na lgreja
ocasrão oconeu o lançamento do livro Agua da Rocha, que

serviu para desencadear a reflexão e o aprofundamento da
espiritualidade de §ão Marcelino Champagnat, que se tornou
patrimônio da lgreja, por meio de sua canonizaçã0.
ffi A Coordenadora do Escritório de lransferêncra de Tecnolo-
gia, proÍessora Marli Elizabeth Ritter dos Santos, Íoi reeleita
para a r**xl**aç&* xxçi*nxl do Fórum Nacional de Ges-
lores de lnovação-e TransÍerência de Tecnologia, em votação
unantme.

Espaço de 700 m2 centraliza estudos clínicos
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::'0hn Ernsting, profess0r visitante do King's

:r College London, da lnglaterra, recebeu tÍtul0
"de Doutor Honoris Causa pela PUCRS em ceri-
mônia realizada com a presença de autoridades
da administração superior, alunos e professores.

Ernsting, Íalecido em junho de 2009, foi uma
das maiores autoridades da área de fisiologia
aeroespacial, tendo pafticipado de várias asso-
ciações e academias de renome nesta área. Re-
conhecido pelo seu conhecimento em medicina
de aviaçã0, atuou c0m0 consultor na indústria
aeronáutica de vários países. Trabalhou cerca de

40 anos no lnstituto de Medicina Aeronáutica da
Força Aérea Real Britânica e, por último, leciona-
va e pesquisava na área da fisiologia aeroespa-
cial como professor visitante no King's College.
Seu grupo de pesquisa conduz experimentos em

Ernstitrg atuou como consultor na indústria aeronáutica de vários países

colaboração com o Centro de Microgravidade da
PUCRS. Atitulação é concedida a personalidades
que tenham se distinguido pelo saber ou atua-

ção em prol das artes, das ciências, da Íiloso-
fia, das letras ou do melhor entendimento entre
0s p0v0s. Por ocasião de sua estada na Capital,
ocorreu 0 10.0 Encontro em lMedicina Aeroespa-
cial Jonh Ernsting, promovido pelas Faculdades
de Engenharia e Ciências Aeronáuticas, em par-

ceria com a Sociedade Brasileira de Medicina
Aeroespacial. e a inauguraçâo do Laboratório de
Fisiologia Aeroespacial do Centro de Microgravi-
dade, na Faculdade de Engenharia, que levou o

nome do homenageado. Em cada escrita para o
Reitor Joaquim Clotet, Ernsting declarou-se im-
pressionado com a alta qualidade da pesquisa
desenvolvida pela lnstituiçã0.

âô tabricado primeiro r;;1:!lllr: iri:;çr;iili;:r pelo Núcleo

Tecnológico de tnergia Solar, da Faculdade de Física (íoto),

dentro do prqelo Planta Piloto para Fabricação de Módu-

los Fotavoltaicos com 
'[ecnologra 

Nacional. 0 Núcleo tem

sede no Centro Brasileiro para Desenvolvimento de [nergia

Solar Fotovoltaica. A pesquisa busca desenvolver tecnologia

industrial para atender principalmente população rural que

ainda não conta com energia elétrica.

' Campanha pelo pro-

movida pela Faculdade de Farmácia buscou conscientizar
usuários quanto ao uso ou descarte inadequado de medi-

çamentos. Uso racional requer medicaEã0, doses e perÍodos

de utilização adequada e individualizada, bem como custo
razoável. Estimativa em nÍvel mundial aponta que metade

de todos os medicamentos é prescrita, dispensada. vendida

ou utilizada inapropriadamente.
§& Realizado o 2.0 Simpósio Piene de Coubeftin, ocasião em

que o proÍessor da Faculdade de Educação FÍsica e Ciên-

cias do Desporto Nelson Todt Íoi empossado presidente do

Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, que passa a ter sede

na Universidade. Filiado ao Comitê lnternacional, tem entre

seus objetivos diÍundir e divulgar os

" idealizados por Coubertin.

§ Pesquisador Holger Hestermeyer, do Max Planck lnsti-
tut, de Heidelberg, um dos principais institutos de direito
internacional da Alemanha. Íoi debatedor no Ciclo de Con-

Íerências sobre atualidades no Dieito do Comácio lnter-
nacional no âmbito da 1rganização,Mundial da Comérci0,
promovido pela Faculdade de Direito. 0s debates versaram

sobre panorama atual do

lll, acordo de propriedade intelectual e implicações nos

medicamentos.
.o A Universidade recebeu lVlercedes Tonevejano, proíes-

sora e ÍilósoÍa da Universidade de Valencia/Espanha, co-
nhecida pelos estudoE na área da metaÍísica e da filosofia

de 1*nxlli §r*i. E a primeira pesqúisadora a traduzir
para o espanhol parte da correspondência de Kant, cerca de

cem cartas. Abordouolema 0 lugar da Filosofia na Religião
l{antiana, pela 4.0 Congresso Kant da Sociedade Kant Brasi-

leira e palestrou sobre LosTrabajosY Los Dias Del llustrado
íant, na Faculdade de Filosofia e Ciêneias Humanas.
&§ 0 diretor da Faculdade de Direito da Universidade Fede-

ral de Santa Maria e consultor da 0rganizaçào das Nações

Unidas, Ricardo SeitenÍus, assinou !t:;; i* iirilir para

o Programa de Pós-Graduação em História de dois acervos

documentais sobre o Brasil na 2.' Guerra lVlundial e de José

Honório Rodrigues, historiador brasileiro. Também palestrou

sobre 0 Brasll e o mundo: olhares cruzados (g desconíia-
dos) sobre a construção da memória nacr,onal, evento pro-

movido pelo Centro de Pesquisa Histórica do Ptograma de

Pós-Graduaçâo em História.

§ 0 i**l;* ** ifl-:rr!r,:i* e Síndrome Metabólica do Hos-
pital Sâo Lucas transmitiu cirurgia do primeiro paciente

operado dentro do Protocolo Multiçêntrico Brasileiro para

avaliação da segurança e da eficácia do tratanento cirúr-

§co do Diabetes nellitus Tipo 2.0 procedimento foi trans-
mitido ao vivo úara o Centro de Estudo Virtual sobre Clrurgia

Disabsortiva e lVletabólica, durante o Encontro lnternacional

de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, realizada no Centro de

Eventos do Hospital Santa Rita/SP

§§A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e o Hospital São

Lucas, com apoio da PreÍeitura Universitária promoveram

campanha fll{§1 llrrt ** irlrrl - Respire Liberdade,

com várias aqões desenvolvidas no Campus Cenkal.

§ A PUCRS foi eleita por unanimidade 1:ir,tlrllr. lltri,.it-
;laxll do'Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aero-

náuticos, titulação conquistada durante a 49.9, Reunião do

Comitô. E a primeira instituiqão de ensino a integrar o Comi-
tê que avalia situaçõe§ de risco na atividade aérea e elabora
propostas de soluções.

& A Sociedade Gaúcha de História da lMedicina, entidade
Íormada por médicos, historiadores e interessados em pro-

mover a divulgaqão e a produção de conhecimento em i;i;-
1*ri* ilr x*dl*1n;r teve sua cerimônia de Íundação realiza-

da no Auditório do Hospital Sáo Lucas da PUCRS.
j

i
t.
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TV Dig3tât tem iransmissão inédita

Modulador foi criado no Centro de Pesquisas em Tecnologias Wireless

..,r:ri,""iit:0m tecnologia 100% nacional desen-

iii volvida na Universidade Íoi realizada a
'rii:r:,,',,,,,,,primeira transmrssão de TV Digital no

saguão do prédio da Faculdade de Engenha-

ria. A emissão Íoi indoor e com alcance restrito

aos limites onde estavam localizados o siste-

ma de kansmissão experimental e um recep-

tor comercial de TV Digital em alta definiçã0.

A iniciativa resultou de projeto financiado pelo

BNDES para desenvolvimento de chrp trissis-
têmico e demais elementos necessários aos

moduladores para broadcast de sinais. 0 mo-

dulador digital, "coraçã0" da camada física do

sistema de transmissão de TV Digital, foi con-

cebido e desenvolvido pela equipe do Centro de

Pesquisa em Tecnologias Wireless da Faculda-

de de Engenharia. 0 projeto permite o baratea-

mento dos transmissores, contribuindo para a

tecnologia atingir mais rapidamente um maior

número de localidades no território nacional. 0

Centro tem parceria com a empresa RF Teleco-

municações, responsável pela industrialização

do transmissor, e com 0 Centro de Excelência

em Tecnologia Eletrônica Avançada, para im-
plementar o chrp trissistêmico a partir do códi-

go VHDL desenvolvido pela PUCRS para os três

sistemas de modulação digital (ISDB-T japonês,

adotado para o Sistema Brasileiro, DVB-T eu-

ropeu e 0 sistema americano, ATSC). Este é o
primeiro chip para TV Digital desenvolvido no

Brasil e o mais complexo desenvolvido no País

até hoje.

§ Auditorias de manutenção no Lahelo - Laboratórios Espe-

cializados em Eletro-Eletrônica. Calibração e Ensaios ([oto).

realizadas pelo lnstituto Nacional de Metrologia, Normaliza-

ção e Qualidade lndustriaVlnmetro são comemoradas pela

lnstituiçá0. Serviços prestados estão de acordo com a nor-

ma NBR lS0 l[C 17.025, que regulamenta o tuncionamento e

atesta a competência dos laboratórios de calibração e ensaio

no País. Para 2009, o Labelo se prepara para Íazer os tesles

do Selo RuÍdo com a acreditaQão do lnmetro. Com a certiÍi-

caçã0, o laboratório pode atender a indústria nacional com

testes de medição de potência sonora de eletrodomésticos.

Também é o único do Brasil a prestar assessoria técnica gra-

tuitamente em iluminação pública no Rio Grande do Sul.

§ lniciativa inédita no Estado, a primeira §ornida pel* ldoso

Íoi promovida pelo lnstituto de Geriatria e Gerontologia no Dia

Mundial de Combate à Violência Contra o ldoso. 0 principal

objetivo Íoi mobilizar comunidade e governantes para proble-

mas enfrentados pelas pessoas com mais de 60 anos.

I 0 Prqeto Fé & Cultura apresentou o tema Dorb lessrng

Prênio Nobel de Lrteralura. Dóris, autora de várias obras, Íoi

inÍluenciada pelo perÍodo em que viveu na ÁÍrica. Recebeu o

Nobel de Literatura em 2007, aos 87 anos.

! Em quase dois anos de Íormaçào de novos investidores. o

Laboratório de &{ençado de §apitais registrou 18 mil acessos

em seu espaç0, localizado no 7.0 andar do prédio 50, onde sào

oÍerecido cursos, paleskas e apresentações de empresas.

I 0 DelÍos Espaço de Documentação e Memória Cultural

da Universidade, recebeu da Íamília o acervo de loão 0távio

Nogueira Leiria, advogado, escritor e jornalrsta gaúcho.

§Associaçãa dos §umeionários da PUCRS lançou sua pági-

na na internet durante inauguração da nova sede. Localizada

no 2.0 andar do piédio 3, conta com ampla área de convivên-

cia. entre outras novidades.

I A Pró-Rertoria de Pesquisa e Pós-Graduação e o Observa-

tório de Educação Capes/nep promoveram o Seminário lnter-

nacional lnovacáo e Qualidade na Univenidade. Renomados

palestrantes de diversos países participaram de atividades

com o objetivo, entre outros, de apresentar paradigmas do co-

nhecimento relativos à qualidade da educação superior.

§ §sssão de ,!ulsame*& do Tribunal de Justiça do RS foi

realizada na Universidade em parceria com a Faculdade de

urrerto.

§ 0 Centro de Lrcelência em Pesquisa sobre &r*ta;o*a-
§cnto {llc §arbsno para a lndústria do Petróleo teve seu Fro-
jeto de lnÍraestrutura número 3 aprovado na íntegra pela Pe-

trobras e pela Agência Nacional do Petróleo. 0 projeto abrange

inÍraestrutura laboratorial para tornar o Centro o mais bem

equipado do gênero no Brasil, permitindo a ampliação de, pelo

menos. dez vezes a área de atuação e a capacidãde analíli-

ca do local.

I 0 Tecnopuc tem servido de modelo para Parques Cien-

tíficos e Tecnológicos de São Paulo. Comitiva formada pelo

secretário de Ciência e Tecnologia de SP presidente e quatro

diretores da Fundação de Desenvolvimento Unicamp. e dele-
gação composta por representantes da USP e da Prefeitura

de Guarulhos conheceram o Tecnopuc e vtsitaram setores de

inovaçào e tecnologia.

I 0 projeto Sobremesa Musical homenageou o Cônsul-Ge-

ral da Alemanha, Norbert Kürstgens, com músicas de compo-

sitores alemães executadas pela Orquestra Filarmônica.

I A Faculdade de Psicologa comemorou seus 55 anos de

atuaçã0. 0 Curso Íoi o primeiro criado na Região Sul do País.

I A Universidade inaugurou novo prédio que abriga as ins-

talações da §ee*ldad* de lxfswriâ§cx. Rede Mieless está

presente em todos os andares. Detéctores de movimento para

economia de energia, àcesso Íestrito às salas e ar-condicio-
nado são controlados por computador.
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Congresso reúne eüucà

Maristas de todo o pais lotaram o Centro de Eventos

,rirr, União Marista do Brasil promoveu o 3.0

.:i:,,,,r11, Congresso Nacional lVlarista de Educação
,,r, ,,::,,e o 1.0 Congresso Nacional de EducanÚos
Maristas reunindo mais de 2,5 mil educadores
para discutir os desaÍios de educar no século XXl,

tendo como tema cenlral o )fício de Educador na
Sociedade do Conhecimento: Profissão e Mis-
sá0. Questionamentos como 0 que a sociedade
espera do professor no século XXI? e Ser edu-
cador é uma profissão ou uma missão? Íoram
debatidos ao longo dos quatro dias do evento por

educadores maristas de todo o Brasil. Entre os
conferencistas internacionais esteve o profes-
sor Abdeljalil Akkari, da Universidade de Gene-
bralSuíça. Consultor da 0rganização das Nações

Unidas para a Educaçã0, a CiÇncia e a Cultura, e

diretor de pesquisa na Haute Ecole Pédagogique,

Akkari, realiza pesquisas sobre desigualdades

educacionais, educação comparada e conexões
entre culturas e educaçã0. A palestra do profes-

sor Akkari foi sobre o tema central do Congresso.
A pesquisadora Consuelo Vélaz de Medrano tra-
tou sobre A natureza da sociedade do conhecÍ-
nento e suas implicações na educaçã0. Dou-
tora em Ciências da Educação pela Universidad

Complutense de lVladrid, Medrano é professora

titular da Faculdade de Educaçã0, da Universt-
dad Nacional de Educación a Distancia, além de

ocupar outros cargos na área. Nilson José Ma-
chado, conferencista de renome nacional, falou
sobre A práxis transformadora e a Sociedade do
Conhecimento. Machado é proÍessor titular da
Universidade de São Paulo, doutor em Educa-

ção pela mesma lnstituição e autor de diversos
Iivros. Paralelamente, os cerca de 100 estudan-
tes de diversos estados brasileiros reunidos para

o 1.0 Congresso refletiram acercado Nosso olhar
de jovens sobre a sociedade contemporânea,0
sentido e a natureza dos conhecimentos pro-
postos pela escola e Para que serue a escola?

§ 0 Hospital São Lucas inaugurou novo serviço de he-
modinâmica, com amplo espaço físico e equipamentos

de ponta. 0 Centro de Diagnóstico e Tratamento lnter-

vencionista (Íoto) permitirá soluções mais ágeis e segu-
ras para casos complexos.

§ 0 prejet§ &eflexoas realizou viagem de estudos e

convivência c0m gÍup0 de 25 integrantes da comuni-

dade acadêmica. A programação constou de visita a

fHermitage/França, onde foi criada a 0rdem Marista
por Marcelino Champagnat, a Casa Geral, em Roma, e

a Cidade do Vaticano.

§ A PUCRS sediará em 2010 conÍerência mundial da

Federação lnternacional de Habitação e Planelamento,

que pela primeira vez será realizada na Amórica do Sul.

Paulo Horn Regal, diretor da Faculdade de Arquitetura

e Urbanismo, apresentou credenciais da Universidade

aos 33 arquitetos membros do Bureau Central da Fe-

deraçã0, entidade com sede na Holanda, em reuniões

realizadas em Liverpool/lnglatena.

§ Programação especial realizada pelo lnstituto de

§ultur* Iapone*a comemorou os 100 anos de imigra-

ção com lançamento do Selo Comemorativo do Cen-

tenário da lmigração Japonesa no Brasil, seguido por

concerto de músicas japonesas interpretado pelo grupo

Nagauta-bayashi no Kai. do )apá0. Também foram co-

memorados os 25 anos de atuação do lnstituto divul-
gando a milenar cultura japonesa para os gaúchos.

§ A Faculdade de Comunicação Social, por meio da

Apple Trade Center, realizou curso especial de capaci-
&qâs em xftlea para dez profissionais da redação da

Zeio Hora. 0 treinamento Íoi na área de multimídia, pro-

cessos de gravaçã0, edição e exportaçáo de vídeo para

a web e formatos de conteúdos, utilizados nos n0v0s

moldes da zerohora.com.

I 0 Programa Missão Amazônia do Núcleo de Estudos

e Ptsquisa em Cultura Indígena da Faculdade de Direito

pr0moveu a Míssâc XiÍrgn, iniciativa em parceria corn

a Fundação Nacional de Saúde/Ml
&Assinado §ontrato d* §*açá* do Acervo FotográÍico

da Revista do Globo, no Salão Nobre da Reitoria. 0 ma-

terial está disponível no Deltos - Espaço de Documen-

taEão e Memória Cultural para livre consulta de alunos,

docentes e pesquisadores da Universidade.

I A Diretora do Departamento de Gestão da Educaçâo

na Saúde, do Ministério da Saúde, Ana Haddad, visitou
a §ibliotera kfanto-lunia*iÍ do Hospital São Lucas,

espaço destinado à recreação das crianças hospitali-

zadas pelo SUS, quando palesÍou sobre A ímportância

dos projetos interdisciplinares na área da Saúde.

I A Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia

lançou a primeira edição da Revista §í§nçia & §aúds.
Coú ediçâo semestral. a revista eletrônica se destina a
publicar e divulgar artigos técnico-científicos relaciona-

dos à área da saúde e desenvolvidos na taculdade.

I 0 Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduaqão da

PUCRS, Jorge Audy, convidado para esmpor a §smis-
sáo Especial dos Parques Tecnológicos, criada pela As-

sembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. 0 objetivo,da

Comissão é contribuir para consolidação dos Patques

Tecnológicos como modelo de desenvolvimento socioe-

conômiõo sustentável para o Estado.
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Primeim patente (orcêdift ,nos EIJA

Maria Cristina e Fernando Castro, autores da nova tecnologia

,.r::, pós ter licenciado suas duas primeiras

r,,,,,,,,,;, patentes para uma grande indústria far-
,,,l:,, ,:li:,rnacêutica naci0nal, a PUCRS 0bteve a

concessão da primeira patente nos EUA. Trata-

-se da invenção Co ncurrent process for blind de-

convolution of digttal signals (Processo para des-

convolução autodidata c0nc0rrente), que também

tem patente concedida na Coréia, e Íoi requerida

no exterior por meio do Escritório de Transferêncra

de Tecnologia, em marÇo de 2002. A mesma pa-

tente tem pedidos tramitando na Alemanha, China,

Finlândia, França, lnglaterra, Japão e Suécia. A au-

toria é dos proÍessores lVlaria Cristina de Castro e

Fernando César de Castro, vinculados ao Centro de

Pesquisa em Tecnologias Wireless da Faculdade de

Engenharia. A nova tecnologia elimina o problema

de intederência intersrmbólica em sinais digitais,

deconente do eÍeito dispersivo presente em qual-

quer canal de transmissão prático. Um exemplo,

no caso da TV Digital, é quando há intenupção no

sinal e, na imagem analógica, o conhecido "fan-

tasma". A patente tem aplicabilidade em sistemas

de telecomunicaçoes digitais em geral, como te-
lefonia celular, televisão digital, rádio digital entre

outros, além de sistemas de telemetria, senso-

riamento remoto, localização e medição geodé-

sica (GPS, por exemplo), de auxílio à navegaçã0,

de prospecção sísmica por reÍlexão e refração de

ondas e, ainda, para sistemas de radar e sonar. 0
processo é de baixo custo computacional, sendo

capaz de desconvoluir os mais complexos canais

de transmissã0.

1,1'.i,, 
'" 

.'"'

ffi No deconer do 9.0 Salão de §*i*ia$§* üt*nl{íiaa (foto) fo-
ram apresentados mais de mil trabalhos, sendo 60% deles de

alunos da PUCRS. 0 evento oÍereceu também a 3.u Mostra de

Pesquisa da Pós-Graduação e a Moska de Trabalhos Científi-

cos das Escolas Maristas, buscando estimular a participação

de docentes e discentes, côntribuindo como forma de desen-

volvimento e integração enÍe graduação e pós-graduaçã0.

WA lMoska Gaúcha do Festival de Cinema de Gramado deste

ano abriu inscrições para funn*ios digiteis. Participaram da

seleção três fllmes do Curso Superior de Tecnologia em Produ-

Qão Àudiovisual, Cinema e Vídeo da Faculdade de Comunica-

ção Social, Dorde Cabeça, Mesa de Bar e Longe de Casa.

ffi Assinado contrato de cessão do aceruo do arquiteto alemão

Iheodor Wiederspahn para o 13*l{us - tspaço de Documenta-

ção e Memória Cultural.0 arquiteto migrou para o Brasil no

iníçio do século M e é responsável por obras como o Museu de

Arle do Rio Grande do Sul e Casa de Cultura Mário Quintana,

entre outros.

ffi A revista eletrônica §'m$ns & ü*tlt§*ü§, lançada pelo Pro-

grama de Pós-Gtaduaqão em Serviço Social, é uma publicação

semesÍal que integra resultados de pesquisas, de relatos de

experiôncias e de resenhas bibliogriáficas para mediar o debate

de idéias no Seruiço Social e em áreas afins.

ffi A Campanha inver*o §ollr!;{ri*1, organizada pelo Centro de

Pastoral e Sotidariedade, arrecadou 4.370 itens, que foram or-

ganizados em brechós realizados na Vila Fátima. envolvendo

estudantes de diÍerentes cursos,

W A Edipucrs lançou a tr-islrc §cc).0 proieto tem a íinalidade

de estimular a consciência ecológica criando uma marca pró-

pria de produtos que respeitam o meio ambiente e compensem

o impacto ambientàl causado pela impressão dos livros.

ffi A Faculdade de Arquitetur:a e Urbanismo obteve o primeiro

lugarentre as universidades privadas do País que Íormam os

melhores arquitetos. A inÍormação que Íoi divulgada na revis-

ta Projeto Design, é resultado do concurso 0pcra Prima que

identiÍica os melhores tiabalhos de conclusão de curso de to-

das Íaculdades de arquitetura no Brasil.

ffiConvênis entre PUCRS e Tribunal Re$onal Federal da 4.u Re-

giáo foi assinado para o desenvolvimento de curso de especia-

lizaQão em Direito Processual Civil, nroriaiidarle a tlisüineia.

A capacitaqão é direcionada exclusivamente para 350 Íuncio-

nários de íiimeirq e stgundo gaus da Ju$iQa Federal dos três

estados do Sul.

W ff*sx*irre&iiid*** x* tr**si1uÍoi tema do Curso Básico de

Bioética, voltado para graduandos. pós-graduandos, proÍesso-

res e proÍissionaii. A róalização do lnstrtuto de Bioética contou

com palestrantes das área§de sociologia, saúde, engenharia,

ÍilosoÍia e direito.

M Pesquisas destacam a PUCRS noranktngda M***,rlcír*,::,
um dos índices mais confiáveis de avaliação de universidades

do mundo. No Brasil, Íicou em 14." lugaç sendo segunda co-

munitária e particular do País e primetra da Região Sul. tm re-

lação à Amórica Latina, está entre as 30 melhores. A avaliação

teve por base dados de mars de 10 mil instrtuições.

W Estudo encomendado pela empresa alemã Bosch identi-

ficou as principais instituiQões latino-americanas na átea de

üng**haria d* §isl*qles n §*S§*r*. A PUCRS ficou em 2.'
lugat tendo a primeira c0l0caçã0 enke as universidadés priva-

das do Brasil e da América Latina.

ffi üsny&nis ci* **clpa$§i{* acadêmica, científica e cultural
para intercâmbio entre estudantes e proÍessores, realização de

seminários, encontÍos acadêmicos e atividades em parcena

foi assinado pela PUCRS e Unwetsidade de CsimbralPortugal.

WA PUCRS loi agraciada com o prêmio tatos de Destaque §*
anrç de §usçgx da Associação dos Usuários de lnÍormática

e Telecomunicações do Estado. A caiegoria premiada destaca

a CriaQão do Parque Científico e Tecnológico como o principal

Íato da década de 1998 a 2008.

W lntegrantes da Unrversidade de Valencia/[spanha, em visita

à PUCRS, assinaram **xv**i* do r**6&q&* para realiza-

qão de intercâmbios entre estudàntes, docentes e pesquisa-

dores, criaQão de proiefos de pesquisa, pr0m0çã0 de eventos

científnos e cultuÍais s troca dq inÍormações e publicaEóes

acadêmicas.
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":::"""lll studantes e professores do Ensino IVIé-

:::"",il Oio conheceram as 71 opções de cursos
,,ii1,,,,,,rr de graduação durante a Feira das Profis-
sões 2008, com estandes de todas as Unidades
da PUCRS. 0 evento contou também com o de-
safio de robôs da Rede Marista, experimentos do

lVluseu de Ciências e Tecnologia e aulas de jump,

abdominal, alongamento, ioga, ritmos e step,
oferecidas pelo Parque Esportivo. A Universida-
de Íorneceu transporte para cerca de 100 esco-
las públicas e particulares de Ensino lVédio para

visitar a Feira, Diferentemente dos outros anos,
nesta edição não havia divisória entre os estan-
des, apenas banners do teto até o chã0. Para de-
limitar o espaço entre um curso e outro, foram
colocados tapetes em Íorma de círculos, seguindo
a lógica das cores laranja, amarelo, azul e verde,
cada uma representando una área do conheci-
mento. A idéia de criar um espaço mais aberto
era mostrar a Universidade c0m0 um todo. lVlais

de mil pessoas, entre professores, alunos e téc-
nicos administrativos trabalharam no evento,
usando a criatividade para montar os estandes
e passar inÍormações de Íorma divertida e didá-
tica, apresentando o trabalho das Faculdades e

oÍerecendo atividades que permitiram ao público

interagir com çada área profissional. Centenas de

estudantes também realizaram o Simulado PUCRS

respondendo as 45 questões de português, mate-
mática, Íísica, química, biologia, literatura, histó-
ria, geograÍia e línguas (inglês ou espanhol), con-
feccionadas da mesma forma que as do Concurso
Vestibular, diferenciando-se apenas pelo número

de questões e pela ausência de redaçã0. Entre os

objetivos está o de Íamiliarizar 0 estudante com 0

Concurso Vestibular, além de ser uma importante
ferramenta de estudo. A participação no Simula-
do permitiu desconto de 50% na inscriçáo para o

Vestibular de Verão 2009 para aqueles que Íize-
ram a pr0va.

Realizada em espaço sem divisórias a Feira acolheu mais de 17 mil pessoas

§ A Universidade obteve a 2B.a posição entre as 100 maiores

empresas do Rio Grande do Sul, o que lhe garantiu receber o

Prêmro §rcrde* e i íd*n:s 2008 * 500 Marores do Su/ (foto),

concedido pela Revista Amanhã e pela empresa de auditoria Pri-
cewaterhouseCoopers.

§ Delegação de representantes de embaixad*s !:rariloims
xo extqriar visitou o Parque Científico e Tecnológico quando co-
nheceram instalações e projetos, assistiram à apresentação da

proposta de integração entre Universidade e empresas e partici-

param de curso realizado pelo Ministério de Relações Êxteriores.

A delegação era Íormada por representantes do PaÍs em Tóquio,

Washingon, Pequim, Londres, Montevidóu, Nova Delhi, Buenos

Aires e Assunqâ0.

ffi lVlissa na lgreja Universitária Cristo lVlestre comemorou os 28
a*or d* atuaçao do Centro de Extensão Universitária Vila Fáti-
ma. Diariamente são realizados pelos estudantes, supervisiona-

dos por proÍessores, cerca de 100 atendimentos de assistência

nas áreas jurídica, social, da saúde e da educaçã0.

§ Robert Monis, vice-presidente de pesquisa da área de ser-

viços da lBlVl. palestrou sobre Serulces Scr'enúst Managenent
and Engineering para integrantes da Faculdade de l,iiornáti
ca. A apresentação mostrou a tendência de boa parte do mun-

do, onde o setor de serviços é o mercado que mais emprega

atualmente.

K Convênio com Associação Brasileira de §*e§$os l§amaifi)§

foi assinado pela PUCRS, por intermódio da Faculdade de Admi-

nistraçã0, Contabilidade e Economia, com a Íinalidade de es-
tabelecer parceria nas diversas áreas de formação proÍissional

dos acadêmicos.

§ Pesquisa desenvolvida por grupo de especialistas do Depar-

tamento de Cirurgra da Faculdade de l\4edicina aplicou procedi-

mento. den0minad0 embolizaçã0. que bloqueia o fluxo sanguíneo

em caso de cirurgia de retirada do baç0. evitando a transÍusào

de sangue. 0 trabalho rendeu o pnmelro lugar nacional. na

categoria especial, entre 342 trabalhos que conconeram nc Con-
gresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica.

§ De acordo com o novo índice Geral de Cursos, indicador de
qualidade das instituições de ensino superior, apresentado pel0

Ministério da Educaçã0, a PUCRS está entre as melNtores uR!
vçrsidadcs di] §tasil, com conceito 4, numa escala máxima de

5. A avaliaEão Íoi Íeita pelo ln$ituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas tducacionais Anísio Teixeira e alcançou 78,8% das 1.837

instituições de ensino superior do Pais.

ü PUCRS participou da Campanha Nacional de Vacinaçáo para

fllimiilasáa {ia §sh&l*, de responsabilidade da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Porto Alegre, dispondo espaço para vacina-

ção de homens e mulheres enke 20 e 39 anos.

I Charles KieÍer. proÍessor da Faculdade tle Lelras. Íoi patrono

da 54.a Feira do Livro de Porto Alegre. A escolha demonstra a im-
portante inserçâo da PIICRS na vida cultural do RS.

il Laboratórios de Biologia Parasitária da Faculdade de Biociên-

cias e de Parasitologia Molecular do Instituto de Pesquisas Bio-

médicas Íoram chamados pelo Ministório da Saúde para Íazer o

{riagÊóstlco de inefiingi{e oosinotrlica nos primeiros casos de-
tectados no Brasil. causados pelo Angiostronglus canlonensis.
parasilo oriundo da Asia que se estabeleceu no País via portos.

§ 0 Canal Universitário de Porto Alegre, §§lTV, Íestejou o 10.0

aniversário com jantar comemorativo e entrega do troÍéu Des-
taque UNIW 2008, destinado a premiar trabalhos expressivos,
pessoas e 0rganizações com marcante atuaçã0.

§ 0 Hospital de Pronto Socono de Pelotas conta com §içte-
rsâ lstssrsds de Gestão de Saúde, desenvolvido pela PUCRS

em parceria com a Prefeitura de Pelotas e apoio do CNPq. 0
softvare CHlROS, criado pelo Laboratório de Engenharia Biomé-
dica e lmagens da Faculdade de Engenharia para Íacilitar o tra-
balho da equipe que atua no Hospital, integra dados sobre Íluxo

de pacientes, Íarmácta, exames, estoque e prescriçã0.

§0s mais de 600 tÍtulos publicados pela §dlkra §*ivarslk{ri*
da PUCRS já podem ser acessados via Google Books no srÍe do

Google, com acesso à parte do livro, incluindo sumário e indica-

ção de onde encontrar.
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case Proieto Reflexoes de Formaçào

Continuada da PUCRS conquistou o Prê-
''jr.....,,:" mi0 Top Ser Humano 2008, concedrdo

pela Associação Brasileira de Recursos Humanos

e recebido pelo ReitorJoaquim Clotet, em cerimô-

nia realizada no Grêmio Náutico Uniã0. Trata-se

de uma das premiações mais cobiçadas no País

na área de gestão de pessoas, reconhecendo or-
ganizaçoes e profissionais que se destacam na

valorização de seus recursos humanos. Desde

2000, o Proieto ReÍlexões reuniu cerca de 1.500

integrantes da comunidade acadêmica em 1l
encontros. Em três reuniões anuais, gestores,

docentes e técnicos administrativos convivem

e discutem soluções para melhorias na Univer-

sidade. 0 objetivo do Reflexões é a qualrÍicação

dos corpos docente e Íuncional da lnstituição em

encontros nos quais são desenvolvidos temas li-
gados à lnstituiçã0, visando aproximá-los cada

vez mais à medida que abre o diálogo para o

conhecimento dos seus princípios orientadores.

0 primeiro, em Bento Gonçalves, é denominado

de 0 1lhar e propõe que os participantes bus-
quem uma visão interna, tanto pessoal quanto

institucionalmente. 0 segundo, em Porto Alegre,

chama-se,4 ldentidade e tem como objetivo uma

aproximaEão teórico-prática ao termo, para que

os participantes compartilhem a missão e a visão

da PUCRS. 0 terceiro, 0 Compromisso, também

na Capital, adiciona às vocações das duas ante

riores os pactos a serem constituídos pelos di-

rigentes, professores e técnicos administrativos
para que a PUCRS cumpra seu papel na socieda-

de, como pontifícia, católica e marista.

il4AUniversidadeinaugurouo" /.

lr§r:r;:; í;ruilr§çlil*;, dotado de estrutura inédita na Amé-
rica Latina e coordenado pelo proÍessor José Aparício Funck
(Íoto). lnstalado no Parque CientíÍico e Tecnológico, possibilita

caraclerinr, avaliar e monitorar insumos nacionais e impor-
tados utilizados na produção de medicamentos, contribuindo
para o desenvolvimento tecnológico e industrial do setor far-
moquímico brasileiro"

S A primeira ediçào das . contou com

115 equipes disputando paftidas de vôlei, Íutebol de campo,

futsal e tênis. 0s jogos foram realizados nas dependências do

Parque Esportivo.

§ Francisco lMuíoz Conde, catedrático de Direito Penal da

Universidade Pablo de Olavide, Sevilha/Espanha, e Doutor

Honoris Causa pela PUCRS participou de aula inaugural na

ll*li***l ,lê il;rst*. E uma das maiores autoridades em

direito penal no mundo, renomado pesquisador e autor de de-
zenas de livros.

ffi lVlais de 40 cursos de graduação receberam destaque na

avaliação realizada pelo f;*i; dt l:rlrirril da Editora Abril.

0s cursos de Ciências Biológicas, Serviço Social, Sistemas de

lnformação e Íurismo receberam 5 estrelas pelo segundo ano

consecutivo. Foram avaliadas 1.263 instituicões em todo o

país, e 3.204 cursos, de um total de 9.053, Íoiam eskelados.
§S A PUCRS recebeu professores de Ensino l\4édio que atuam
em âi:;;lar §aiili*; do Estado. Na oportunidade apresentou

sua estrutura acadômjca, realizou palestras sobre docência,
promoveu diálogos por áreas e proporcionou visitas às unida-
des acadêmicas.

&k 0 Centro de Mrcrogravidade da Faculdade de Engenharia,

a Faculdade de Medicina e a Liga de Telemedicina e Telessaú-

de realizaram uma série de x***l*i:1r§nl!;:r aproximando

estudantes e acadômicos da PUCRS e das Universidades de

Aachen/Alemanha, Médica de Kaunaúituânia e Médica de

Varsóvia/Polônia para troca de experiências.

*§ A PUCRS adquiriu x*r* lixui***;: o FMCSI - Treinador

do Sistema de Gerenciamento de Voo do Boeingl37 New Ge-

neralion. 0 equipamento. com toda a complexidade tecnoló-
gica de um avião comercial moderno, é usado nas disciplinas
de navegação aérea e procedimentos de cabine da Faculdade

de Ciências Aeronáuticas.

§§ 0 Prqeto iar{r*r §ln !ir*11*l*r Íirmou parceria com

o curso de Comunicação da University College Falmouth, da

lnglaterra, para oportunizar prática do trabalho em nível inter-
nacional. Duas equipes, uma de brasileiros e outra de ingle-

ses, produziram campanhas de comunicação para clientes,

com contatos via videoconÍerência.

§§ Comitiva de 1ii cri*r*:árl: rll;lr*1, Iiderada pela

Câmara de Comércio e lndústria do distrito de Rhein-Kreis

Neuss, no estado Nordrhein-WestÍal/VestÍália, visitou a Uni-
versidade, recebida pelo Reitor Joaquim Clotet e proÍessores.

lntegrantes da comitiva salientaram a formação e a qualiÍi-

cação da Universidade e maniÍestaram interesse na troca de

experiências e em firmar convênios.

ffi 0 l*ii*al §srlsi §*ur, evento de integração entre alunos

intercambistas e estudantes da PUCRS, foi promovido pelo

Núcleo de lVlobilidade Acadêmica e Assessoria para Assun-
tos lnternacionais e lnterinstitucionais, ocasiâo em que houve

aulas de samba e dança gauchesca. entre outras atividades.

ffi 0MuseudeCiênciaseTecnologiarealizoua i *:..'-.'.'
rili * !r*rrâri!*, com apoio do Ministório da Educaçã0, desti-
nada aos alunos de escolas públicas do Estado parà comple-
mentar o ensino teórico de sala de aula. AIunos apresentaram

trabalhos que tratavam desde reciclagem até nutriçã0.

ffi A PUCRS {**pr§ *r*gl;ii'*x realizou 8.0 Salão de lni-
ciação CientÍfica, 8.4 Mostra e 1.4 Feira de Extensã0, em edi-

ção internacional. 0 assessor especial do minisÍo da Ciên-

cia e Tecnologia Ronaldo Mota palestrou sobre 0 mdlodo da
co nst r u ç a o do co n hec ime nto ci e nlíf i co lec n ol ó gico.

ReitorJoaquim Clotet recebe premiação da ABRH-RS
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Biblioteca é considerada a mais avançada da América do Sul

,tflr Universidade comemora seus 60 an0s
l::,,,,::::, com inúmeras atividades, entre elas a

,,ii., ,:rr,,inauguração do novo prédio da Biblio-

teca Central lrmão José 0tã0. 0 antigo prédio,

inaugurado em 1978, foi totalmente reÍormado e

ampliado. São 21 mil metros quadrad0s distribuí-

dos em 14 pavimentos, com tecn0logia avançada

de rastreamento e identificação de documentos,

autodevoluçã0 e autoempréstim0 de 0bras, sendo

considerada a mais avançada biblioteca da Amé-

rica do Sul. Não só a estrutura física apresenta

grandes avanços. mas toda a sua organizaçã0.

Estão disponíveis aos usuários mais computado-
res, em bancadas com iluminação especial, salas

de estudo c0letivas e individuais equipadas com

mesas e cadeiras confortáveis, rede sem fio de

internet, espaços para descanso e leitura, com

1_-+ ç-
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sofás, luz natural e tranquilidade. Todo acervo

está organizado de Íorma a dar maior autonomia

e acess0 facilitado aos usuários, com redefinição

das grandes áreas de conhecimento representa-

das por diferentes c0res nos andares. São mais

de 800 mil itens, entre livros, periódicos, CDs,

DVDs, teses e dissertações, reunidos n0 mesm0

local.0 espaço não é restrito somente a alunos,

professores e técnicos administrativos. A comu-

nidade também pode se beneficiar da Biblioteca

para leitura de obras, jornais, revistas e para a

utilização de computadores, há a necessidade

de cadastro prévio, A Biblioteca Central recebeu

ainda o troféu Destaques da Feira do Livro 2008

pela inauguração das novas instalaçÕes, avalia-

da como grande Íato ligado ao Iivro ocorrido nos

últimos anos em Porto Alegre.

' A PUCRS inaugurou a (Íoto).0

espaço dispóe de álea comum com mais de cen lugares, rede sem [io
para acesso à internel e bancadas para aut0atendimenl0. 0 atendimento

uniÍ.cado para alunos. diplomados e comuridade em geral, conta com ser

viços de setores ligados às Pró-Reitorias de Administração e Frnanças, de

Graduaçáo e de Assuntos Comunitários.

§i 0 Museu de Ciências e Tecnologia realizou :1i:,,.::i1.: ::ri.tr:: ila::i sobre

ipês, como Íorma de homenagear árvore representativa da Capital Gaúcha

e que exibe floração característica na primavera. lmagens enviadas pela

comunidade inlegraram a moslra.

0 l\4inisho da lducaçao da . Ondréj Liska. acom-
panhado de comitiva, f01 recebido pelo Rertor Joaquim Clotet. A comitiva

conheceu o Parque Cientitico e Tecnologico e ratou de questdes relacio-

nadas à cooperação entre a [Jniversidade e insliluiçdes de ensino superior

daqueÍe país.

ii! A cerimônia de êntregâ da iiia:,.iirr,t ;i:iij,:,ili::.ii.: homenageou 25

colaboradores da Insütuiçã0. Msdalha se destina a proÍessores e tócnicos

adminislativos com 25 anos de trabalho na lJniversidade e a pessoas que

preslaram imporlantes serviços á hstituiÇá0... Fnconkoinlernaci0nalde toioromovidopelaFa
mecos. Protessores Denis Fleurdorge e Helene Houdayer. da [Jniversidade

Paul Valéry l\4ontpellier lll/lrança, e Hérnan Pajoni, do lnstituto de Comu

nicação Social da UCfuArgentrna, paiesl,aram a convile d0 Programa de

Pos Graduaçào em Comunicação Social.

I iangrd Lutiani da Silva 10i 0 vencedot do de tm-
preendedorism0 e de Ciência e Inovaçáo com o trabalho sobre Tratamento

de tftuentes. 0 acadêmico do curso de Ingenharia de Controte e Auloma

çáo desenvolver proposta de empresa para oterecer Íenanenla de monr
[o,dmento rem0to para estações de ltajamento de elluenles indusriais e

agronduslr;ais.

iil Universidade comunitáÍia brasileira com :ti,t ,: r:,i,.'i::r ,il :tr:ir::ura

ao Portal de Periódicos da Capes. a PUCRS. eslá n0/arÁlhg das 20 lnsti

tuições de Ensino Superior, ocupando a 16.' posição. 0 Portal disponibilaza

textos completos de aúgos de mais de 12.300 revistas internacionaís, na-
cionais e estrangeiras.

iiiil 0 coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular da

[.Jniversidade de Winsconsin e ex-presidente da Sociedade Americana de

Para sitologia, Timothy Yosh ino, pa rticipou como ; :::i r l:,,: .iir 
. ,.r I ::: 'ri': dos

laboratóri0s de Parâsitol0gia Moiecular d0 IPB € de Biologia Parasitária da

FABl0. Avisita inte$a programa ds intercâmbios intemacionais d0 Progra

ma de Pós-Graduação em Zoologia.

§A Univeisidade conquistou 1rês premiaçoes na edição 2008 d0 Prêmi0

ii:111:.,.,,i,:- lli:iu1:iai::::rl Guia d0 Estudanle e Banco Real. As premia-

ções recebidas foram nas categorias Melhores porÁreas de Conhecimen-

ro. Serviços e Arquitetura e ConshuÇá0.

'Arligo do aluno do curso de Ciências Biologicas, Luis Fernando Sa,

raiva Timmers. Íoi selecionado para norte

aneticanaArchives 0í Biochemistry and Biophysics, como primeiro autor
de trabalho totalmenle desenvolvido na PUCRS. 0 fato é raro. rnesmo em

instituições norte americanas e européias, principalmente por ser uma

p.gsquisa de graduação escolhida entre milhares .

§§ 0 Núcleo Empreendedor da Universidade promoveu ia:r:i:'r .:i: i:t:-
. Íealizad0 em parceria com 0 Sebrae-Rs. Equrpe Sul-

mob * S0luções em Mobilidade, lideracla pelo aluno do curso de Ciência

da Computação Luiz Gustavo Cruz, foi vencedora d0 2.0 Torneio tmpre-
endedoÍ.

pr0jet0 desenvolvid0 pelo ML,seu oe Ciências e lecnolo
gia em parceria com a Eletrobrás, tem a finalidade de incentivarvisitantes
para o uso racional de energia e étrica. A casa, instalada na área de ex

posições, é uma residência completa, de 51 m2, com dormitório, sala de

estaÍ. cozinha. escritório. lavanderia e banherro....- 
0 recorhecimerro concedido pe o CNPq. órgào d0 lllinisterio da Ciên

cia e Tecnologia. ao lnstituto Nacional de Ciéncia e Tecnologia em Tubercu-

lose oo RS, deu deslaque ao grupo de pesquisas em

i ,-it r.:,:ri:,: da PUCRS, que desenvolve estudos sobre a doença junto a0

Parque CieriÍtico e Tectologico.

§i Semana da :.i:.i....;:il:. l r:: rcalÍzada n0 Campüs Uruguaiana inte-
grou estudarles e profissionais da Educaçào física. Pedagogia e áreas

aÍins Iigadas à saúde. Oconeram o{icinas, debates e palestras, inclusive
con a presença de proÍessores da USP e da PUC-SP
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Ir. Lauro Hochscheidt (E), Dom Dadeus, Clotet e Teixeira

.,,,,.......,, m cerimônia realizada durante Sessão do

:::,,,,,:: Conselho Universitário, Íoram reconduzi-

..:::,,,,,,.tidos aos cargos os integrantes da Admi-

niskação Superior para o período 2009-2012.

A solenidade Íoi presidida pelo Arcebispo Me-

tropolitano de Porto Alegre e Chanceler da Uni-

versidade, Dom Dadeus Grings, acompanhado

pelo presidente da União Brasileira de Educação

e Assistência, lr. Lauro Francisco Hochscheidt,

o Reitor, Joaquim Clotet e o Vice-Reitor, Evilázio

Teixeira. Reitor e Vice-Reitor prestaram o com-

promisso de dirigir a Universidade segundo a le-

gislação do País, as normas da Santa lgreja e os

dispositivos do estatuto da PUCRS. 0 Reitor sau-

dou a todos em seu discurso e destacou que os

últimos quatro anos de administração foram um

período de muitas açoes, conquistas e avanÇos

e só foram possíveis pelo comprometimento de

toda a comunidade universitária. Ele agradeceu

a cada um dos presentes pelo esÍorço e pelo tra-

balho demonstrado ao longo do quadriênio, além

de salientar que a função de liderar uma lnsti-

tuiçào como a PUCRS torna-se mais suave na

medida em que a maioria das pessoas envol-

vidas com 0 processo dá moskas permanentes

de competência, talento e dedicaçã0. Destacou

também os princípios de gestão para o próxi-

mo quadriênio, qualidade com sustentabilidade;

inovaçáo e empreendedorismo; integração ensi-

no, pesquisa e extensão; responsabilidade social

e ação solidária e relacionamento com a socie-

dade.
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§ Inaugurado oÍicialmente o &alfos- Espaço de Documentação e
lVlemóna Cultural (Íoto), Iocalizado no 7.' andar da Biblioteca Cen-

tral lrmáo José 0tà0, onde estão reunidos acervos de 24 inlelec-

tuais do Sul do País. São 150 mil itens representando acervos de

caráter litsrário, Iinguístico, bibliográÍico, arquitetônico, discograÍi-

co, Íotográfico e de história.

IA lncubadora Raiar doTecnopuc completou cinco anos de ativi-

dade comemorando o importante Íato de ser uma das 18 incuba-
doras-âncora do Programa Primeira Empresa lnovadora/Prime,

da Finep. A meta do programa é ajudar na estruturaçào de planos

de negócio e desenvolvimento de novos produtos e serviços.

§ Evento comemorativo aos 60 anos do Sinepe/RS hoúenageou

os vencedores do 6.' Prêmio Oestaque em Comunrcaçã0. A re-

vista PUCRS lntormaça? conquistou o ouro na categoria lVlírdia lm-
pressa - Ensino Superior.

I A PUCRS realizou mais uma ediçâo da Capacitaçáo Ooceme
promovida pelas Pró-Reitorias de Graduação e de Pesquisa e Pós-

Graduaçã0. 0 assessor especial do ministro da Ciência e Tecnolo-

gia, Ronaldo Mota, abordou temática sobre aConstrução histórica

do conhecimento: a penepção do estudante.

I A PUCRS. por meio do Escritório de JransÍerência de Tecno-

lo$a. Íoi contemplada com 1.6 milhào do Pni-lnova, via Finep,

para o desenvolvimento do projeto /mplan taçào da Rede de Nú-

cleos de lnovaçâoTecnológica de llniversidides Gairhas. Aidéia

é desenvolver projetos e promovereventos e inrciativas para divui-
gar inovação como instrumento de competitividade e orescimento

sustentável.

§ Trinta e quaÍo médicos do Hospital São Lucas estão entre os

rnais admirados do país, de acordo com pesquisa realizada pela

revista Análise. Trabalho aponta 128 proÍissionais do RS entre os

2.3 mil médicos mais citados.

§ A Unidade de Pesquisa Clínica em Reumatologia do Hospital

São Lucas, coordenada pelo médico Carios Alberto von Mühlen, se

classificou em primeiro lugar no estudo multicêntrico mundial da

medicaçào biológica ocrelizumab na artnte reumatóide, com maior

número de pacientes triados e randomizados, incluídos no estudo.

Patrocinado pelos laboratórios Roche e Genentech, estudo abran-
geu 37 países e 260 centros de pesquisa clínica.

§ Cínthia Soares Barbosa, aluna d0 sexto semestÍe do curso de

Jornalismo da Famecos recebeu Prômio Sircitss llumanos de
Jornalisnro. primeiro lugar na Categoria Acadêmico. com o traba-

lho Anistia: Nem perdoar, nem esquecet.

§ Projetos da PUCRS receberam inye§imenlos do ê§Pq. Mau-

rício Bogo. protessor da Faculdade de Biociências. recebeu mais

de R$ 160 mil para fabalhar n0 prqeto Desenvolvimento de fer-

ranentas moleculares que permitan a identificação eftcaz e rá-
pida de espécies de clostrídios de impolância veteinária, José

Aparício Funck, da Faculdade de Farmácia, recebeu cerca de 1 mi,
lhão de reais para pesquisas e análises do controle de qualidade

de insumos e medicamentos de uso veterinário.

I PUCRS e Banco do Brasil assinaram convenio de parceria
para realização de projetos de extensão e pesquisa para desenvol-

vimento sustentável do Estado. A Universidade promoverá cursos

de extensão para gestores de negócios e capâcitação de lnstruto-

res em diferentes áreas.

IA PUCRS premiou 53 alunos com a Bolsa Mérito.0 beneÍício,

válido para todo períildo da graduaçã0, Íoi concedido pela Univer-

sidade ao primeiro colocado de cada curso do Concurso Vestibular

deVerão 2009. 0 aluno precisa matricular-se em todas as discipli-

nas do primeiro nível, ter75% deaprovaçâ0, manteropção onginal

e concluir o curso no prazo previsto.

I Estudantes da Faculdade de lVledicina lormaram a üga de

Pesquisa Cirúrgica com a Íinalidade de serem facilitadores do

trabalho dos médicos interessados em desenvolver pesquisas na

área. 0 trabalho acontece no Laboratório de Habilidades Médicas

e Pesquisas Ciúrgicas.

§ Assinado em Brasíia convênio entre PUCRS e lVlinisténo da

Saúde para a conshução de prédio de seis mil metros quadrados e

[0 pavimentos do lnsituto do Cérebro do Estado do Rio Crande

d0 Sul. Anteri0rmente Íoi assinado oulro convênio. com o lVlinisté-

rio da Ciência e Tecnologra, para liberação de recursos e aquisição

de equipamentos.
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I 0 Reitor J0AQUIM CLOTEI' e comitiva formada por

diretores e professores visitaram universidades alemãs

de Tübingen e Rottenburg com as quais a PUCRS man-

tém convênio de cooperaçã0. Conheceram o Brasilien-

Zentrun eliveran encontro com alunos de graduaçã0,

pós-graduação e professores da PUCRS que mantém

contato com a Alemanha e estavam em Tübingen, na

ocasiã0.

I A diretora da Faculdade de Química, §ANDRÂ ilN-
L0[i, recebeu réplica de prata da medalha do prêmio

Nobel de Química 2005, do francês Yves Chauvin,

orientador da sua tese de doutorado. Chauvin e Einloft

têm parceria em sete patentes de invenção de produ-

tos na área de obtenção de aditivos para gasolina.

IL§ÍfmRA0DAn, aluna de Direito, conquistou Prê-

mio Senador Milton Campos 2007 de monografias. 0

lemaCono salvar o planeta Iena visa estimular posi-

cionamento de jovens universitários sobre problemas

ambientais.

I 0 professor da Faculdade de Farmácia JOSÉ APARí-

ClO FUNCK recebeu do Conselho Federal de Farmácia

a Comenda do Mérito Farmacêutico, maior honraria

concedida na área farmacêutica. A distinção é con-

cedida a farmacêuticos e autoridades por relevantes

seruiços.

I MARIAtll0tlÁ BADAL0TTI palestrou sobre o tema

Comparação da eficácia de embriões congelados X
óvulos corygela.dos no 2.0 Congresso Mundial de Con-

gelamenlo de Ovulos, em Bologna/ltália. Ela é coorde-

nadora do Departamento de Ginecologia e 0bstetrícia

da Faculdade de Medicina.

I ProÍessor do Programa de Pós-Graduação em Di-

reito lN00 §Â[L[i realizou palestra na Haruard Law

School, Cambridge/EuA. CARL0S ALBERI0 M0LINA-

R0, também proÍessor do Pós-Graduaçã0, ministrou

aulas no Programa de Mestrado e Doutorado em Di-

reitos Humanos e Desenvolvimento, na Universidade

Pablo de 0lavide, Sevilla/Espanha e participou do Tri-

bunal de Julgamento de Teses.

I THALIS 0[ LEMA, da Faculdade de Biociências

aposentou-se após 47 anos dedicados ao ensino e à

pesquisa atuando como professor orientador no Pro-

grama de Pós-Graduação em Zoologia e coordenador

do Laboratório de Herpetologia do Museu de Ciências

e Tecnologia, criado por ele.

I 0s acadêmicos, RÂFAtl H0RB[ LERSCH, Ciên-

cias da Computaçã0, RAFATL T0L0TT|, Sistemas de

lnÍormaçã0, e AIJEMIR0 TUCAS DA §ILVA, Engenharia

da Computaçã0, foram homenageados pela Socieda-

de Brasileira de Computaçã0, na ocasião de suas

formaturas, por serem os melhores alunos de seus

cursos. AFONSO ORTH, professor da Faculdade de lnfor-

mática, sócio-fundador e delegado regional da Socieda-

de, fez a entrega de diplomas e placas.

I Calouros dos cursos da Faculdade de Enfermagem,

Nutrigão e Fisioterapia luntamente com seus pais fo-

ram recebidos pela diretora BEAIRIZ 0JEDA, opoduni-

dade em que conheceram salas de aulas e laborató-

rios e deram depoimentos emocionantes ao final da

visita.

I A revista Teocomunicaçã0, publicação trimestral da

Faculdade de Teologia, com 37 anos de circulação re-

gular, está com nova direçã0, o professor tRlt0 HAM-

ME§. A revista publica reÍlexões e pesquisas de alunos

e proÍessores da teologia.

I Docentes da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-

mo participaram de eventos. BEATRIZ D0RÊMAN fez

comunicação oral e ministrou minicurso sobre o ensi-

no do desenho e articulações entre a representaçã0, o

pensamento visual e o desenvolvimento do processo

criativo, por ocasião do GRAPHICA 2007, Vll lnterna-

tional Conference on Graphics Engineering for Arts and

Design, XVlll Simpósio Nacional de Geometria Descritiva

e Desenho Técnico, em Curitiba. RENAT0 MEN[G0'TI0

apresentou / construção da identidade e a renovação

no tecido urbano de un bairro tradicional no Xll Se-

minário de Arquitectura Latinoamericana, em Concep-

ción/Chile.

I Christian Wacker, historiador e arqueólogo respon-

sável pelas escavações realizadas em Olímpia/Grécia

e diretor do Museu do Esporte e Olimpismo de Colônia/

Alemanha passou a integrar o Grupo de Pesquisa em

Estudos 0límpicos da PUCRS.

I A Edipucrs lançou selo comemorativo dos seus 20

anos, impresso em todas as obras lançadas em 2008.

lnúmeras iniciativas alusivas à data foram promovi-

das.

I Veteranos da Farmácia, acompanhados pelas

professoras CBISTINA iECKtL, MÂ§lA CRISTIFIA

WERLANG e TEMIS C0RT[ ensinaram calouros a
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confeccionar sabonetes adesanais. 0Íicina integra primeira

aula prática da disciplina de Cosmetologia.

I 0 professor da Faculdade de Educação Física e Ciências
do Desporto t{[L§01§ TSDT analisou cerimônias de abeftura

dos jogos olímpicos a partir da perspectiva de promoção dos
valores olímpicos, no Centro de Estudos 0límpicos do Comi-
tê Olímpico lnternacional, em Lausanne/Suí'ga. Ele apresen-
tou um doscinco projetos vencedores entre 28 candidatos de
l8 países. E o segundo pesquisador brasileiro agraciado com
bolsa.

I Projeto Sibutranina no tratamento de nulheres obesas

com incontinência urinária,.dosmédicos lLlCÂ§ SCH§EDIR,
tVERT0Í'I C*RVAtllü e Tl{Al§ §Aí'{f0S, integrantes do Depar-

tamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Lucas,
Íicou com a primeira classiÍicação n0 concurso promovido

pelo Laboratório lVledley.

lAlunos da 2.4 série do Ensino Fundamental do Colégio Ma-
rista Champagnat têm natação e ginástica olímpica no Parque

Esportivo. Fruto de parceria com a Universidade, aulas estão
incluídas no cunículo e não têm custos adicionais. 0 Cham-
pagnat oferece Íansporte de ida e volta ao Parque, e a PUCRS

dispõe de estagiários, além dos professores encarregados.

I Grupo de intercambistas chineses, vestindo trajes típicos e

[ernos, mostrou ao público algumas das mais importantes tra-
dições do país de origem, cono o fung-fu, o chá, a caligraÍia,

o nó chinês e a música. 0 auditório da Famecos ficou lotado na
despedida do grupo, formado por i5 alunas e três alunos, que

cstavam na PUCRS frequentando disciplinas de Português nas
Faculdades de Comunicação Social e de Letras.

X0 Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação,JOftGEAt,0Y
r; a coordenadora do Escritório de lransferência de Tecnolo-

11ia, IUZABFIH RÍIIER, recepcionaram diretores da Euro-
larma Laboratórios. 0 objetivo foi buscar informações sobre
produtos inovadores, a paftir das patentes depositadas na
lJniversidade, e estudar possível parceria visando a estimular
a gestão de projetos e ao desenvolvimento da indústria far-
rrtacêutica nacional.

f JÂ§ffi§.üí{ m C0§TÀ, diretor do lnstituto de Pesquisas

Biomédicas, e l-lj|§& &{ARâA BR&§Â, coordenadora técnica
do Centro de Modelos Biológicos Experimentais, foram sele-
cionados para integrar o Conselho Superior da Fundação de

Amparo à Pesquisa do RS.

l0 Prédio Poliesportivo da PUCRS, proletado pelos arquite-
los tlEí§Rl&{JE ffi0C}lA e Cícero Santini, concluído em 2003,
rclecionado entre cinco obras de destaque como mais sig-

nificativas de Pofto Alegre. As obras submetidas à votação
popular marcaram um capítulo do aniversário de 236 anos

da Capital.

I0 Reitorl0A0{Jl&ilCLüT$recebeu visita do embaixador da

República do Panamá, Juan Bosco Bernal.

I Professoras da Faculdade de Letras, MA§l& ElJfrlCt Mü-
RBM, diretora, e AllA MARIA U§80Â tlE §ôil.Iü estiveram

na França para firmar acordos de cooperação que preveem 0

intercâmbio de alunos da graduaçã0, bolsas sanduíche, co-
tutelas e pós-doutorados, bem como pesquisas e publicações

conjuntas. Foram visitadas renomadas universidades como a

Université Sorbonne-Paris 4, Université Sorbonne Nouvelle-

Paris 3, Université Michel de Montaigne-Bourdeux 3 e Uni-

versité Paul Valéry-Montepellier 3. Em Paris 3 e Paris 4, Maria

Eunice apresentou palestra sobre,4 polémrlz da Confederação

dos Tamoios, e Ana Maria abordou assuntos sobre os contos de

Machado de Assis e os contos brasileiros do século il.
I Pesquisa lnformática educativa e 0 prlcessl motivacio-
nal dos adolescenÍes e outros estudos foram divulgados no

7.0 Congresso Nacional de Psicologia da Saúde na Univer-

sidade de Podo/Porlugal, e no Congresso lberoamericano,
Cidadania e Políticas Públicas em Ciência e Tecnologia no

Centro de Ciências Humanas e Sociais em Madri/Espanha
pelos integrantes do grupo de pesquisa Processos Motiva-
cionais em Contextos Educativos, vinculado ao Programa

de Pós-Graduação em Educaçã0. 0 grupo, integrado pela

coordenadora B[fnNâ EüS §AÊ{Im, jU§§ARA B[Rf*AR0l e

a doutoranda 0§l|[§§ A}{f§Í{§ foi contemplado com duas

bolsas-auxílio pela Fundación Espaíola para La Ciencia y La

Tecnología.

I Professores Lt]12 &UST&\,0 fm?{A§ü[§ e §Ai-Cl§l§ i;10-
HAt§ 0LAUü|S, das Faculdades de lnformática e de Mate-
mática, tiveram aprovado o projeto /írgh Performance Verified

Computing no edital Probal/Capes/DMD - cooperação Bra-

sil/Alemanha. A cooperação será realizada com o professor

Walter Kramer, da Universidade de Wuppertal, e contará ainda

com a participação do lnstituto de Matemática e Estatística

da USP e da Universidade de Karlsruhe.

ICampanha de Prevenção da Tuberculose, promovida pela

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre em parceria

com Associação Natureza Cidadania e Paz no Parque Chico

Mendez, Chácara da Fumaça, DisÍito de Saúde Nordeste da

Capital, contou com parceria de alunos de graduaçã,0 do curso

de EnÍermagem, coordenados pela professora VruIRA LAHB
c0fi88[.t fl]!.
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I Monografia do aluno JULIAN0 VlAtl DOS SANT0S,

da Especialização em Direito de Trânsito da Fundação

lrmão José 0tã0, obteve 1.0 lugar no prêmio Denatran,

etapa municipal Caxias do Sul, categoria obra técnica,

ano 2007.

I NÁN IQUl[R00, coordenador do Centro de Memória

do lnstituto de Pesquisas Biomédicas, foi contemplado

com o prêmio Fundação Conrado Wessel de Ciência de

2008 pelo caráter inovador de suas pesquisas.

I A PUCRS Íoi representada na 1.' Feira Anac de

Aviação Civil - Uma viagem pela aviaçã0, realizada

em Brasília, pelo coordenador do curso de Ciências

Aeronáuticas HILDIBRAND0 H0FFMANN, quando foi

divulgado 0 curso, que possui o maior número de si-
muladores, incluindo um similar ao Boeing 737NG, se-

gundo coordenador das disciplinas técnicas, G|0VANl

CATTEI}N.

I 0 Núcleo Tecnológico de Energia Solar, sede do Cen-

tro Brasileiro para Desenvolvimento da Energia Solar

Fotovoltaica, da Faculdade de Física, colaborou no de-

senvolvimento do prclplo Abrigo de proteção ao usuá-

rio do transporte coletivo com iluminação gerada por

energia solat conÍibuindo para o conhecimento técni-

co com módulos fotovoltaicos e sistemas conectados à

rede elétrica, um dos diferenciais do proleto que con-

quistou o segundo lugar no concurso Salão Design Mo-

velsul 2008, categoria estudantes. 0 proleto foi realiza-

do pelos designers Leandro Gava e Muriele Vivian da

empresa Componenti, de Bento Gonçalves"

I PAü10 RICARD0 BREGATI"0, docente da Faculda-

de de Arquitetura e Urbanismo, foi convidado para in-

tegrar comissão julgadora do Concurso 0pera Prima

2008, que avaliou trabalhos finais de graduação de-

senvolvidos durante o ano letivo de 2007. Trata-se do

maior evento de premiação na área.

I Alunos da Faculdade de 0dontologia rÁBl0 PALMÂ,

LUCAS §ANT'ANA, RAQUET IiI"EBER, RAOUEL §AVARIS

e R0GER BERTHüLD apresentaram elenco de ativtdades

realizadas, via videoconferência, para alunos da Facul-

dade de Odontologia de Kaunas/Lituânia, com o objetivo

de inserir a odontologia na lógica do Telessaúde.

I A professora da Faculdade de Educação Física e

Ciências do Desporto VERA LUC|A BRAUNER pafl-
cipou cpmo voluntária do Projeto Olhares Cruzados

Brasil/Africa, atuando na Aldeia de Songho, no Mali,

onde realizou oficinas de fotografia, pinturas, jogos,

música e outras atividades.

I 0 Núcleo Vida Urgente, com sede na PUCRS desde

iulho de 2007, marcou 0 Dia Mundial do Livro, com

distribuição de exemplares dos livros Thiago Gonzaga

- História de uma Vida Urgente e Gente Vida. AinIen-

ção foi transmitir a mensagem do Núcleo.

I A Faculdade de Administraçã0, Contabilidade e

Economia registrou em abril a marca de um milhão de

usuários atendidos no Laboratório de lnformática. 0
espaço ocupa oito salas, equipadas com 274 compu-

tadores, três impressoras de grande porte e scanner

e está disponível a todos os alunos e proÍessores da

lnstituição até as 18h" Após, é de uso exclusivo dos

alunos da Faculdade.

I 0 Pró-Reitor de Administração e Finanças, PAU-

L0 FRANC0, o gerente de Recursos Humanos, JU-

LlO CISAR Dt BEM, e a proÍessora da Faculdade

de Serviço Social, lDlLlA FERNANDTS, conduziram

o 1.0 Ciclo de Reflexão e Debates sobre a Univer-

sidade AcessÍvel, em que Íataram da inclusão de

pessoas com deficiêncla n0 espaço de trabalho.

I 0 LABEL0IPUCRS recebeu credenciamento inédito

do Conselho Nacional de PolÍtica Fazendária. Está apto

a realizar análises estruturais e de inovaEão tecnológi-

ca em equipamentos emissores de cupom Íiscal utili-

zados em estabelecimentos comerciais.

I 0 acadêmico da Engenharia Elétrica RICARD0

CÂRD0SO teve trabalho escolhido como o melhor no

Congresso Anual de Telemedicina por TeleconÍerên-

cia, realizado em Luxemburgo. 0 trabalho intiiulado

Teledermatologia aplicada a tribos indígenas, orien-

tado pela professora THAIS RUSS0MAN0, teve como

base a Missão Amazônia realizada pela Universidade

no ano de 2007.

I ANIÔNIO MARIO PASCUAL BIANCHI ICVE SUA fOtO

entronizada na Galeria de k-Pró-Reitores da PUCRS.

Bianchi foi Pró-Reitor de Administração e Finanças no

período de julho de 1987 a dezembro de 2004.

I Projeto Dos cnÍé rios de aplicação da pena no Bra-

sil: análise doutrinária e jurisprudencial da conve-

niência da determinação da pena mínima, do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências Criminais da

Faculdade de Direito, Íoi um dos vencedores sele-

cionados para receber verba do Ministério da Justiça
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dentro do Prqeto Pensando o Direito. Acoordenação geral na

PUCRS é do professor SAL0 üt CARVALHO.

I MARI0N CRIUTZBIRG, proÍessora da Faculdade de Enfer-

magem, Fisioterapia e Nutriçã0, assumiu a coordenação da

Comissão Própria de Avaliação da PUCRS, constituída por

membros que representam a comunidade interna. A Comis-
são tem a atribuição de conduzir 0s processos de avaliação

interna da lnstituiçá0, sistematizando e prestando informa-

ções solicitadas pelo MEC.

I0 Vice-Reitor tVtútO ffXnn* palestrou sobre Tradição e

inovação: um desafio para a universidade do século Ml en
café da manhã realizado no Parque Científico e Tecnológico,

fazendo uma reflexão a respeito da influência da técnica no

cotidiano, falando sobre a transÍerência de controle do siste-
rna do Estado para o mercado que configura o mundo globali-

zado e traz beneÍícios e danos aos seres humanos. 0 evento,

voltado às empresas do Parque, contou com a participação de

empresários e parceiros.

tr Proletos 0 impacto das novas tecnologias na conunica-

ção das micro e pequenas enpresas da lncubadora Raiar
(PibiclCNPq) e As ouvidorias viftuais en instituiçoes de en-
sino superior (PraiaslPUCRS) dos alunos de Relações Públi-
casr bolsistas de lniciação Científica DIEGO l,!ANDIR §lLYÁ e

EllClA Dt CASTILH0S, foram apresentados no ll Congresso

Brasileiro CientÍfico de Comunicação 0rganizacional e Rela-

ções Públicas, em Belo Horizonte/MG, no lntercom Sul, em

Guarapuava/PR, e na Mostra Unisinos de lniciação Científica,

em São Leopoldo/RS. A coordenação e orientação dos projetos

foi da professora CLTUSA SCR0FERI{Ii€R, da Faculdade de

Comunicação Social.

tr 0 professor da Faculdade de Comunicação Social FRÂNCI§-
ilO RUDIGER, organizador da obra Robelo Carlos, Xuxa e os

barões da nídia - Estudos sobre fama, sucesso e celebri-
dade no Brasil, lançada em maio.0 docente contou com a
padicipação de ÀL*ANDRE N[RV0, ftUru FARAC0 e MA-
rilANA BÂltRL[ SOÂRES, ex-bolsistas de iniciação cientÍfica
pelo Programa de Bolsa/Pesquisa para alunos da Graduação

da PUCRS.

I DRAlT0l,l D[ S0UZÂ, diretor da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas, participou de reunião com Angela Merkel,

chanceler alemã, na Embaixada da Alemanha, em Brasília,
quando relatou a situação do intercâmbio acadêmico entre

Brasil e Alemanha"

f 0 projeto Rede lnovapuc, coordenado pela proÍesso-
ra GABRItLÂ FlRfitlRÁ, foi um dos 60 escolhidos pela

UNESCO - lnstituto lnternacional para a Educação na Améri-
ca Latina e no Caribe para apresentação na Colômbia duran-
te a Mostra de Ciência e Tecnologia da Conferência Regional

para a Educação Superior da UNESC0 na Convocatoria Pro-
gramas exitosos de gestión de la transferencia de tecnología

e innovación entre el sector académico y el sector productivo
para el desarrollo en América Latina y el Caribe.

IADRIANI ADAMI, MANUT1Á KAÍ'IA}{, MARCO MACIEI, MÂ-

THIUS BICK e RAfÂEL DlYERl0, alunos da Faculdade de Co-

municação Social, venceram a 16.a edição do Prêmio Uni-
rádio, da FM Cultura, na categoria Radiofonização de Textos

Literários. luvenal, adaptação de um conto popular de humor,

obteve também o primeiro lugar no SEI Universitário de 2007.
Na categoria Documentário, Teixeirinha: 80 apos, elaborado
pelos alunos BRTNDA PARME§GIANI, ISTEFANIA MARTIÍ{S,

MÂNOILÂ SCRCIt[RNEKtR e MARINH0 SÂLDA]IHA, recebeu

distinção especial. 0s trabalhos foram orientados pelos pro-

fes-sores D0Rl§ }IAUSSEN, J0Â0 BRIT0 ütAUUEIDA, LUCIAÍI0

KL0CKÍiltR e §tRGlü ST0SCH.

IAssumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Nutrição

Parenteral e Enteral para uma gestão de dois anos o profes-

sor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina,

J0SE VICENTI SP0LIDORü. Entre os projetos mais importan-
tes está a realização das direÍizes em terapia nutricional, or-
ganizando c0ndutas diagnósticas e terapêuticas com evidên-
cias científicas.

IA PUCRS, por meio da Faculdade de AdminisÍaçã0, Conta-

bilidade e Economia, firmou em abril parceria com o lnstituto
de Estudos Empresariais, com o objetivo de ampliar a execu-

ção de proletos de etensã0, pesquisa e desenvolvimento nas

áreas de formação profissional dos acadêmicos.

I A professora da Faculdade de 0dontologia SALITT MA-
Rffi PRil-i0 foi agraciada com o prêmio mérito social pela

Associação Brasileira de 0dontologia. 0 ex-professor CI§AR
SANT'AHI'{A L0fiANDl, que lecionou por cerca de 40 anos na

mesma Faculdade, foi laureado com o prêmio mérito cien-
tífico.

IANTüAI0 HOHLFIL0I professor da Faculdade de Comuni-

cação Social, Íoi eleito presidente da Sociedade Brasileira de

Estudos lnterdisciplinares da Comunicação/lntercom para a
gestão 2009/2011.

I 0 coordenador do Programa de Pós-Graduação da Facul-

dade de Comunicação Social,lUStMiR MACilA00 üA §lwA,
lançou o livro Les Technologies de l'lmaginaire, na França,
pela editora La Table Ronde.
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I A proÍessora da Faculdade de Psicologia ROCHlt[
PM FONSE0A conquistou o Prêmio Capes de Tese edi-

ção 2007 com o trabalho Bateria Montreal de avalia-

ção da comunicação: estudos teóricos, sociodemo-
gráfico, psicométrico e neuropsicológico. A avaliação

foi referente às teses defendidas em todo o Brasil no

ano de 2006.

I MÀRTÁ SISS0N BE CASTR0, prof essora da Facu lda-

de de Educaçã0, apresentou trabalho na 28.' Reunião

Anual da lnternational Society Íor Teacher Education,

realizada na Universidade de New England/Austrália.

A PUCRS será uma das sedes do evento em 2010, a

ser coordenado pela docente.

I A PUCRS prestou apoio cultural para a realização

da obra RS iVegro: caftlgafias sobre a produção do

conhecimento, lançada pela Edipucrs, onde constam

adigos de intelectuais gaúchos com reÍlexões sobre as

experiências dos afrodescendentes em solo sul-rio-
grandense, sob vários prismas. A obra foi organizada

por Gilbedo Ferreira da Silva, José Antônio dos Santos

e Luiz Carlos Cunha Carneiro.

I 0 professor do Programa de Pós-Graduação em

Economia A0AuvllR MARCH$II, convidado pela Fa-

culdade de Economia da Universidade Nacional Autô-

noma do México, ministrou curso La economia brasi-
lefra y de América Latina durante el neoliberalismo.

lnstituição é a mais impodante do país e a maior da

América Latina, formou três prêmios Nobel.

|The éffects of hypergravity and microgravity in bio-
medical experimenÍs, livro de autoria da professora

e coordenadora do Centro de lVlicrogravidade, THAIS

RU§S0MAN0, foi lançado nos EUA, em coautoria com

os engenheiros GUSTAV0 DÂLMARC0 e FELIPE FAL-

CA0. A obra faz uma descrição e retrospectiva das

ações do Ceniro, espaço pioneiro na área de biomedi-

cina e engenharia biomédica aeroespacial.

I A Edipucrs lançou e-book coordenado pela pro-

fessora da Faculdade de Letras VERÀ TilXflRA Dt
AGUIAR. / Boneca , poema de Olavo Bilac, é explora-

da através do som e propõe atividades Íundadas na

concepção de arte de Roman lngarden e na descri-

ção das estruturas da mente do psicólogo cognitivista

Howard Gardner.

I Projeto que visa o melhor desempenho de apren-

dizagem por meio da leitura, elaborado pelas Íor-

mandas do curso de Pedagogia Educação lnfantil,
ELITTI CARI{IIRO, MARIA HTLINA BASSUALDO E

THYCIANA MARTINS, orientadas pela proÍessora

LIGIA MíZ70M0, da PUCRS Uruguaiana, propor-

cionou a inauguração da Literoteca Páginas Fan-

tásticas na Escola Nossa Senhora de Lourdes, em

Uruguaiana.

I Parte da montagem das gravações do filme fn-
quanto a noite não chega começaram a ser feitas nas

moviolas da Faculdade de Comunicação Social, pela

produtora gaúcha Pedrafilme. Equipamentos consti-

tuídos de visores, cabeças leitoras de som e outros

acessórios possibilitam a realização da edição cine-

matográÍica. 0 filme, dirigido por Beto Souza, cineasta

premiado no Brasil e no exterror, é uma adaptaEão de

importantes obras do escritor gaúcho Josué Guima-

rães. Lançamento em salas de cinema está previsto

para julho de 2009.

I Aniversário Genial é a nova atividade que o Museu

de Ciências e Tecnologia disponibiliza para um apren-

dizado em clima de brincadeira. Aventura passa pe-

los três pavimentos da área de exposições, conta com

equipe formada por monitores e oferece convites per-

sonalizados, cartões especiais de aniversário e shows

cientÍficos.

I írts preparados por alunos-estagiários do curso de

Farmácia presentearam palestrantes da primeira etapa

do Projeto Reflexões, realizada em Bento Gonçalves/RS.

0s produtos são manipulados pela equipe da proÍesso-

ra TEMIS C0RTE, coordenadora da Farmácia-Escola.

I ProÍessor da Faculdade de 0dontologia LUIZ CESAR

0A C0STA FILHO Íoi um dos três premiados do 2.0 Prê-

mio Colgate e AB0 Profissional com otrabalho lmplan-

tação de um seruiço odontológico de promoção de

saúde bucal e seus impactos na assisÍéncà. lnscritos

artigos de 67 proÍissionais de todo o Brasil.

I Minicurso,4prendendo xadrez e ensinando mate-
mática toi ministrado por acadêmicos da Faculdade

de Matemática DANIEL 0CAMPO, HULDA CHAM0RR0,

LlLlANt DA C0STA t §ILVA, L|§IANE PAIVA e LUCIANT

MARTIN§ durante o 1.0 Congresso Nacional de Edu-

cação Matemática, promovido pelo Departamento de

Física, Estatística e Matemática da Unijuí.

I 0 congresso Pré-01ímpico, realizado na China, con-

tou com apresentação do trabalho sobre Pedagogia do
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esporte, de autoria do professor ROBIRT0 MESQUITA da Fa-

culdade de Educação Física e Ciências do Despofto e membro

da Academia 0límpica Brasileira.

I Aprovada a implantação do curso de Doutorado em Ciências

Criminais, Faculdade de Direito, pela Coordenação de Aperfer-

çoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES. As aulas des-
tinam-se a mestres em Ciências Criminais e demais áreas do
Direito, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas. Com

0 curso, a Universidade passa a contar com 40 opções de pós-
graduação sÍrbÍo sensu.

tr A titulação Mérito Universitário foi concedida à professora e

Desquisadora tularia Lúcia Martinelli, da Faculdade de Serviço

Social da PUC-SP Ela participou por 17 anos como visitante
em seminários, bancas e palestras contribuindo para a for-
rnação de alunos e docentes.

x [/ÁRl0 DoS SANT0S FERRE|RA, professor e membro do

Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade e Mobilidade Urbana

ila Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Íoi palestrante da ll

Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiên-

cia, em Podo Alegre, apresentando andamento dos trabalhos
de pesquisa e diagnóstico desenvolvido no Município e que

pretende propor Plano Diretor de Acessibilidade.

§Gerência de projetos e processos de desenvolvimento de

software: uma proposta de integraçã0, artigo de autoria do
pós-graduado MAURICI0 ROS|TO e dos proíessores DANI[L
TIALLEGARI, doutorando, e RICARD0 BAST0S, da Faculdade

de lnformática, foi considerado um dos seis melhores artigos

submetidos ao evento pelo Comitê de Programa do Simpósio

Brasileiro de Sistemas de lnformaçã0. Versão estendida do

trabalho foi publicada na primeira edição da revista |SYS, de
publicações cientÍficas na área de Sistemas de lnÍormaçã0.

ffi ProÍessor YUKI0 M0RIGUCHI, diretor do lnstituto de Cultura

Japonesa e criador do lnstituto de Geriatria e Gerontologia da

PUCRS, recebeu menção honrosa por sua grande colaboração

à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A distinção
foi entregue durante abertura do XVI Congresso Brasileiro de

Geriatria e Gerontologia, realizado na Catedral Metropolitana

de Pofto Alegre.

I SERGI0 GUSMÃO, diretor da Faculdade de Administraçã0,

Contabilidade e Economia, coordenou comitê científico de

avaliação de trabalhos acadêmicos no XV Encontro Latino-
Americano de Administraçã0, com debates sobre o desenvol-

vimento sustentável do planeta a partir da Eco Administração
na América Latina, com foco na sustentabilidade, administra-

cã0, ecologia e educaçã0.

I0 diretor da Agência de Gestão Tecnológica da PUCRS,

RltARD0 MtL0 BASI0S, foi eleito vice-presidente do

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, para gestão

2008-2010, representando a Universidade.

I FffiNANDA RYFF M0RtlRA Dt 0LIVüRA, diplomada pela

Faculdade de Administraçã0, Contabilidade e Economia, con-
quistou com lsabel Swan, a primeira medalha olímpica para

a vela feminina. A dupla da classe 470 venceu a Medal Race

nas competições dos Jogos Olímpicos de Pequim, em Qingdao/

China, ficando com o bronze inédito. Trabalho de conclusão do

curso de Administração em 2004 foi sobre P/a no de lncentivo
ao Patrocínio Esportivo para a Enpresa WC! - Consultores,
orientado pela professora STIFANIÂ 0RD0VAS DE ALMtIDÂ.

I DITTO S|LVA, MÂRCTLI P[RE]'0, NATACHA ALVES, SABRINA

RUSCH, SABINE 0tiV§RA e J0NAS SAMIVA foram os alunos

vencedores do lX Salão de lniciação CientÍÍica, que teve 1.300

Íabalhos inscritos.

I ILIIABLI"H ftlTTiR D0S SANT0S, coordenadora do Escritó-

rio de Transferência de lecnologia, Íoi convidada para integrar

o Comitê de Revisão do Graduate Student Literature Review

Prize, da Association of University lechnolory Managers. Eliza-

beth, única representante da América Latina, foi recomendada
por Henry EEkowiE, da Universidade de Newcastle e também

integrante do comitê. Ele esteve na PUCRS em 2007 apresen-

tando o modelo da Hélice Tríplice no Parque CientÍfico e Tec-

nológico.

I MÁRCn KILLIR ALVES, doutoranda em Biologia Celular e

l\4olecular, conquistou Prêmio Maria de Lourdes Hirschland,

concedido pelo Conselho Regional de Nutriçã0, na categoria

Nutrição Clínica, com trabalho Capsicun baccatum VAR.

pendulum nodifica a relação colesterol totallHDL-colesterol
e lipoperoxidação en ratos após manipulação perivascular

- 0 uso da pimenta vernelha cono proteção cardiovascu-
/ar. Foi desenvolvido no Laboratório de Biofísica da Faculdade

de Biociências durante o mestrado, concluído em 2006.

I Equipe do Centro de Pesquisa e Tecnologias Wireless, da

Faculdade de Engenharia, apresentou Íansmissão de TV Di-
gital com tecnologia desenvolvida pela PUCRS na Feira ln-
ternacional de Tecnologia em Equipamentos e Serviços para

Engenharia de lelevisã0, Radiodifusão e Telecomunicações,

realizada em São Paulo.

IA proÍessora da Faculdade de Odontologia Lll-tANE S0AR[S
YURGIL tomou posse na Academia Gaúcha de 0dontologia

durante o Congresso 0dontológico Riograndense realizado no

Centro de Eventos da Universidade.
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I0s trabalhos de MARC|iS ylNlClU§ DA SILVEIM, do

curso de Ciência da Computaçã0, /nfornações geren-

ciais em ferramentas de filtragem de conteúdo web,

e de §ERtl0 §ff[ft0 MACHADü, do curso de Sistemas

de lnformaçã0, Automatização de análise técnica e

mobilidade no mercado de capital, orientados pelo

professor EDUAftD0 ARRUDA foram premiados pela

Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da

lnformaçã0, Software e lnterneflAssespro-RS como os

melhores trabalhos de conclusão realizados por alunos

da Faculdade de lnformática, no primeiro semestre de

2008.

I CARL0S GRAEFF TEIXEIRA, professor da Faculdade

de Biociências, foi agraciado pelo Ministério da Saúde

com a Medalha Pirajá da Silva, durante o 11.0 Sim-
pósio lnternacional sobre Esquistossomose, realiza-

do em Salvador. A distinção homenageia cientistas e

trabalhadores da saúde que mais se distinguiram na

pesquisa e combate à esquistossomose.

I]ONATÃ NIINCZLT{SKI, GABRIIM ROCKII"T E LIA

BRESSAru, bolsistas do Centro de kcelência em Pes-

quisa sobre Armazenamento de Carbono para a ln-

dústria do Petróleo foram selecionados para partici-

par da lnternational Summer School on C02 Capture

and Storage, em Vancouver/Canadá. Financiado pela

lnternational Energy Agency, o curso objetiva capacitar
pessoal para desenvolver trabalhos sobre atmazena-

mento geológico de carbono. Participaram 60 alunos e

30 profissionais de 24 países.

I CúüDn M0URA, professora da Faculdade de

ComunicaEão Social, Íoi condecorada com a Meda-

lha Dois de Dezembro no XMI Congresso Brasileiro

de Ciências da Comunicação/lntercom, realizado em

Natal/RN.

I 0 trabalho de especialização em Ciências Penais

de MÂCIIL e0il Íoi selecionado para ser apresentado

na V Conferência lnternacional de Perícias em Crimes

Cibernéticos. Ele palestrou sohre Violência cibernéti-

ca, investigação e prevençao do auxílio ao suicídio na

rnfernet. 0 evento Íoi organizado no Rio de Janeiro pela

Polícia Federal do Brasil em colaboração com a Polícia

Federal da Austrália e o Federal Bureau of lnvestiga-

tion/FBl, dos EUA.

I ALilAl,l0H SAP|R0, pediatra e proÍessor da Fa-

culdade de Medicina, recebeu Troféu Solidariedade

no plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre. A

condecoração é entregue todos os anos para 0s que

são reconhecidos pelas atividades de benemerência

na sociedade.

I 0s professores da Faculdade de Medicina J[FfiRS0N
BRAGA SIIVA, JADIR§ON COSTA DA COSTA, DINISI
CA|IITARILLI MACHAD0 e BERNARD0 GARIC0CHIA

e os alunos DANIIL GIHLEN e ALtrÂN0R[ V0NT0BEL

PAD0IN tiveram o arligo Repai of human median and

ulnar nerues? Can local supply of boné marrow mono-

nuclear cells improve the outcone incluído no Journal

of Hand Surgery, Edição Européia. A Sociedade Ameri-

cana de Cirurgia Plástica apresentou o texto Sources

of processed lipoaspirate cells' influence of donor

site on cell concentration,de Braga Silva, Cantarelli

Machado, Gehlen e Padoin, juntamente com o pro-

Íessor P[DR0 MARIIN§ e os médicos Kaiia Rezende,

Antônio Roberto da Rosa e Bianca Grechi.

I 0 professor da Faculdade de Farmácia JüSÉ APAR'I-

ClO FlJNCKfoi convidado a integrar o comitê técnico para

montagem das redes de Centros de lnovação do Sistema

Brasileuo de Tecnologia - Farmoquímicos e Medicamen-

tos. As reuniões são promovidas pela Secretaria de fu-
lÍticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, do

Ministério da Ciência e lecnologia, visando estabelecer

o Plano de Ação até 2010 em ciência, tecnologia e ino-

vaçã0.

I A professora da Faculdade de Comunicação Social

ÂNA LUI§A BA§[Gti0 é a nova coordenadora de Co-

municação Social da PUCRS. Relações-Públicas, for-

mada pela Universidade, tem mestrado e doutorado

em Comunicaçã0, é especialista em marketing, e era

assessoÍa de Relações Públicas da Reitoria.

IJUREMIft MA0HA00 DA SIwA, professor da Facul-

dade de Comunicação Social, escritor e jornalista, foi

homenageado pela Câmara Municipal de Pofto Alegre

com o tÍtulo honorífico de cidadão de Porto Alegre, por

sua importante traletória prof issional.

I A Rede IN0VAPUC conquistou o prêmio de Melhor

Projeto de Promoção da Cultura do Empreendedorismo

lnovador concedido pela Associação Nacional de En-

tidades Promotoras de Empreendimentos lnovadores/

Anprotec. Representaram a Universidade na cerimô-

nia de entrega em Aracaju§E o Pró-Reitor de Pesquisa e

Pós-Graduaçã0, l0RtE AUDY e a coordenadora da Rede,

GÂBR|EÁ ttÊ*§RÂ.
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I 0 adigo que aborda 0 processo de formação das nanoes-

truturas e que tem como objetivo descobrir os efeitos que um

atomo ionizado pode produzir numa superfície, do proÍessor

da Faculdade de Física RICARD0 PAPALE0foi citado na revis-

la Physical Review leflers, uma das publicações mais consa-
gradas da área. A pesquisa foi desenvolvida em parceria com

a Ufrgs e o lnstituto Hahn-Meitner, em Berlim/Alemanha.

I Duas equipes representaram a PUCRS entre as dez fina-

listas do Desafio Sebrae 2008. São integrantes das equipes

os alunos do curso de Engenharia Elétrica MARC0S MLSING,

I ABl0 tlBlliüSl( e ALilANDAt mJ§US e os acadêmicos de

Administração de Empresas JULIAN0 BALI-ARINl, ALDGNDRE
lvAlNtft, DÂV|D IANZI e LE0NÂRDO RASH N[I0.

U MARIA HILINA ITAüU| L0PtS,.vice-diretora da Faculda-

de de Medicina, e a acadêmica JULH fR0Zl foram agracia-
rias com o Prêmio Rubens Maciel, concedido pela Sociedade

Gaúcha de História da Medicina e Sindicato Médico do Rio

Grande do Sul, pelo trabalho/ lrajetória da Pesquisa n0 Hls-
pital Psiquiátrico São Pedro, considerado 0 melhor entre 0s

20 conconentes.

M 0 professor DÀRl0 DE AZIYEDQ assessor de Assuntos lnter-

nacionais e lnterinstitucionais, Íoi eleito para compor 0 conselho

de admini$ração do The lbero-American Science and Technolory

Education Consortium/stec, na categoria acadêmica, pelo perfu-

d0 2009-2011. A PUCRS é uma das fundadoras do lstec, or-
y,anização sem Íins lucrativos, composta por instituições de

cnsino, pesquisa, indústrias e organizaÇões multilaterais, nas

lrês Américas e Península lbérica.

W SüI-ANGI KllT[R, Pró-Reitora de Graduaçã0, participou

rlo 10.0 Fórum Nacional, Ensino Superior Particular Brasileiro,

realizado em São Paulo. 0 evento, cujo tema Íoi Dez anos de

Fórum pensando o Brasr7, é promovido anualmente pelo sin-

rlicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de

Ensino Superior no Estado de São Paulo.

l.{I A diplomada CAMltl"A PtRtlRA, da Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo, recebeu menção honrosa no concurso na-

cional de projetos 0pera Prima, promovido pelo lnstituto de

Arquitetos do Brasil, com a revista Proleio Desing e Braskem,
que premia trabalhos finais de graduaçã0. A orientação Íoi do

proÍessor PÁUL0 RICÂRD0 BR[GATT0.

I0 docente da Faculdade de 0dontologia, MÁRüü GR0S§1,

Íoi convidado a participar da programação cientÍfica do 27.0

Congresso lnternacional de Odontologia de São Paulo minis-
trando para especialistas o curso Novas abordagens n0 tra-
lamento das desordens têmporo-mandibulares. 0 evento,

realizado em São Paulo, em janeiro de 2008, é considerado o

maior da América Latina e o terceiro do mundo.

fA professora PATRh§ GROSsl, Programa de Pós-Gradua-

ção em Serviço Social, apresentou pes quisa bami ng denocracy

by dong' implementing restorative circles in Brazilian schools

as a non-violent conflict resolution strategt,realizada em parce-

ria com a professora BEATftIZÂGUIÍIISKY em conferência inter-

nacional na Universidade de Toronto/Canadá. Também minis-

trou palestra na York Universi§, no Brazilian Studies Seminar,

sobre a pesquisa de avaliação e monitoramento das práticas

restaurativas desenvolvidas em escolas públicas e privadas

de Porto Alegre c0m0 uma estratégia de paciÍicação de con-

flitos escolares.

I Reportagem sobre a Oficina de Criação Literária da PUCRS

foi publicada na revista BRAVO!, de ampla circulação nacio-

nal.

! A proÍessora do curso de Nutrição MARIA RíTA CUEftV0 e

a diplomada NATÂLIAlUN§Íoram premiadas na ll Mostra de

Nutrição no Sistema Unico de Saúde, realizada em Brasília.

0 trabalho Pra nenê coletivo: incentivo nultiprofissional ao

aleitamento materno foi apresentado como tema livre e relata

ações desenvolvidas na Unidade Básica de Saúde Mono da

Cruz na vigilância de crianças com até um ano, promovendo

saúde, aleitamento materno, cuidados com o bebê e alimen-

taEão complementar.

JEuento A Acadenia vai à Acadenr,a, promovido pela Facul-

dade de Letras e Academia Rio-Grandense de Letras, prestou

homenagem ao professor lrmão ELVü CI_EMENTE e ao escritor
lVlanoelito de Ornellas, cujos aceruos fazem parte do Delfos -
Espaço de Documentação e Memória Cultural, localizado na

Biblioteca Central lrmão José 0tã0. A iniciativa procurou apro-

ximar a Faculdade da Academia Rio-Grandense de Letras.

I0s Professores ALIÍIE HM§, MÂRüELL0 CÂYALL|, f§[LS0N

TSDT e R0BIRIO MI§QUITA, da Faculdade de Educação FÊ

sica e Ciências do Desporto, estão entre os autores do livro

Legados de Megaeventos Esportivos, lançado pelo Ministério
do Esporte e Conselho Federal de Educação Física. 0s profes-

sgres realizaram os trabalhos no Grupo de Pesquisa em Estu-

dos OlÍmpicos e Grupo de Pesquisa e Estudos Sociológicos em

Educação Física e Esporte.

I Escolhido entre 71 educadores, o coordenador do Progra-

ma de Pós-Graduação em Educaçã0, JUAN MüS0UERÂ, re-
cebeu Troféu Pena Libeftária no Prêmio Educação RS 2008,

categoria proÍissional. A honraria foi concedida pelo Sindicato

dos Professores do Ensino Privado do RS.
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I FtAVl0 AUGUST0 MARSIAJ Dt üLlVtlRA, professor

e cirurgião-dentista da Faculdade de 0dontologia, foi

eleito presidepte da Associação Brasileira de 0donto-

logia/RS. J0SE ANT0Nl0 P0Ll Dt FIGUEIREDO, coorde-

nador do Programa de Pós-Graduação da Faculdade,

viajou à Grécia para ministrar curso internacional sobre

a Biologia do periápice e suas implicações clínicas,no

28.0 Congresso da Hellenic Dental Association. E a pri-

meira vez que um professor sul-americano é convidado

para o evento. Figueiredo esteve também na lnglatena

tratando de colaboração interinstitucional com a Uni-

versity of Cardiff e com o Eastman Dental lnstitute da

University College London.

I LIONEL IERNER, professor da Faculdade de Me-

dicina, recebeu Medalha do Mérito Educacional Dr.

Conêa Picanço durante o 46.0 Congresso Brasileiro de

Educação Médica, realizado em Salvador/BA. A me-

dalha leva o nome de um dos criadores do ensino de

Medicina no Brasil.

I 0 Cônsul-Geral da França em São Paulo, Jean-

Marc Gravier, esteve na lnstituição para conceder ao

coordenador do Programa de Pós-Graduação da Fa-

culdade de Comunicação Social, JUREMIR MACHAD0

DÂ SILVA, o título de chevalier da Ordre des Palmes

Académiques pelos serviços prestados à cultura fran-
cesa no Brasil.

I 0 The lbero-American Science and Technologr Educa-

tion Consortium homenageou, em Miami, o Pró-Reitor de

Administração e Finanças, PAUL0 FRANü0, que ocupou

cadeira río órgão como membro do Conselho de Admi-

nistração até o final do ano. 0 lstec é resultado de uma

parceria entre empresas e universidades para trans-

Íerência de tecnologia e educação de recursos huma-

nos. A PUCRS é uma das Íundadoras.

I Sessão na Câmara de Porto Alegre realizada para

marcar o fulês do ldoso prestou homenagem ao diretor

do lnstituto de Geriatria e Gerontologia, NEiÂrI0N TIRRA,

em razão de suas ações em benefício da população ido-

sa da Capital.

I 0 Reitor J0AQUIM CLOTil foi homenageado pela

Sociedade Rio-Grandense de Bioética e lnstituto de

Bioética da Universidade na abeftura do 6.0 Bioética

Sul e 7.0 Curso de Extensão Avançado de Bioética,

realizados na PUCRS. A Faculdade de Medicina, pri-

meira no País a introduzir, em 1989, as disciplinas

de Etica e Bioética no Programa de Pós-Graduaçã0,

promoveu jantar em homenagem ao Reitor e entre-
gou álbum com fotos e registros dos 20 anos de histó-

ria de Clotet na Bioética da Universidade.

I Concurso de adigos Fraternidade e defesa da vida,

promovido pelo Centro de Pastoral e Solidariedade,

premiou os dois primeiros colocados com cursos de

espanhol, e o terceiro com aula, durante cinco meses,

de hidroginástica, natação ou musculação no Parque

Esportivo. 0s três classificados Íoram, respectiva-

mente, TATIANE SA|,{T0S Dt OLlVtlRA, de Relações

Públicas, com o arligo Mãos à obra em defesa da

rida, RAFAEL R0DRIGUIS, de Teologia, com A vida em
quesÍ,ão e GUILHIRME ZAN0N|, do Direito, com o arti-
go A defesa da vida na sociedade atual.

Ii0RGEAUDY Pró-Reitorde Pesquisa e Pós-Gradua-

çã0, assumiu a presidência do Fórum de Pró-Reitores

de Pesquisa e Pós-Graduação das lnstituições de En-

sino Superior Brasileiras para a gestão 2008-2009. A

posse ocorreu durante Encontro Nacional de Pró-Rei-

tores,de Pesquisa e Pós-Graduaçã0, em Ouro Preto/

MG. E a primeira eleição de um docente da PUCRS à

presidência do Fórum Nacional.

I 0 professor do Programa de Pós-Graduação em Di-

reito iUAREZ FREITAS recebeu medalha Prof. Santiago

Dantas, conferida pela Associação Nacional dos Pro-

curadores Federais. A homenagem oconeu durante 9.0

Encontro Nacional de Procuradores Federais, em Porto

Alegre. Freitas é o atual presidente do lnstituto Brasi-

leiro de Altos Estudos de Direito Público.

f ROGÉR|O MVIER, gerente de Tecnologia da lnfor-

mação e Telecomunicaçã0, figura na 42.4 posição no

ranking do prêmio lI Leaders, promovido pela revista e

portal Computen,lrorld. Por meio de questionários, 394

Cl0s e diretores de Tl de todo o País foram consultados

sobre seu trabalho nos últimos 12 meses. 0 resultado

é um estudo de Gestão de Tl, organizado pela con-

sultoria Pricewaierhouse-Coopers apontando as 100

empresas que mais se destacaram.

I 0 curso de Relações Públicas foi duplamente pre-

miado na 26.a edição do Prêmio da Associação Bra-

sileira de Relações Públicas 2008. A monografia,

primeiro lugar na categoria empresarial, de ANA BAR-

RITTO, ,4s conÍrb uições das Relaçoes P(tblicas para

a comunicação mercadológica hoteleira, a Rede Pla-

za de Hotéis, Resorts & Spas BrasrT, Íoi orientada pela

professora CLEUSA SCR0FERNEKER. A monografia de
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t AUREN AITA, segundo lugar na categoria valorização da pro-

Írssã0, QuanÍo vale Relações Públicas? Estudo exploratório
acerca da mensuração en Relaçoes Públicas a paftir do

Balance-d Scorecard, foi orientada pelo professor ROBIR-

IO SIMCIES.

LJ0Ã0 D0HNfLL$ lÚNl0R, Pró-Reitor de Extensã0, foi etei-

to secretário nacional do Fórum Nacional de Extensão e Ação

Comunitária das Universidades e IES Comunitárias para ges-

tão 2008-2009. A escolha oconeu durante o 15.0 Encontro Na-

cional, a 10.a Assembléia e a 5.a Mostra de Extensã0, realiza-

dos na Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande/
IVIS.

ffi A Pró-Reitora de Graduaçã0, S0LANGI I{§ZER, participou

do Fórum Nacional de Licenciaturas das IES Comunitárias,

em São Paulo. Solange integrou a mesa-redonda sobre/s /r-

cenciaturas em nível nacional, perspectivas e desafios na
tornação de professores para a educação óásrlz. 0 evento

tem o objetivo de discutir formas integradas de atuação e in-
tensificação do diálogo com o Ministério da Educaqã0.

M! 0 diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas, EL0NE§
lil8§R0, foi homenageado com a 0rdem do Pégaso Honorário
pelo Quinto Esquadrão de Transporte Aéreo. Recebeu troféu
representado pela figura do cavalo alado e mágico da mitolo-
gia grega, símbolo do esquadrão tradicionalmente operacional

c eficaz da Força Aérea Brasileira.

ã& 0 diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas,
ilRAITON 0E S0UZA, participou, em Roma, de evento come-
rnorativo aos dez anos de publicação da Encíclica Fdes eÍ
Ratio, de João Paulo ll. 0s congressistas tiveram audiência

com o Papa Bento XYl, na sala Clementina, quando ficou de-
Íinido que o próximo encontro dos representantes das Facul-

dades de Filosofia das Universidades Católicas da América

Latrna oconerá na PUCRS, em 2010.

ffil 0 filme de computação gráÍicaTracking is Believing de-
senvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ciência da

Computação da Faculdade de lnformática, recebeu premiação

como melhor da categoria técnica pelo júri de especialistas do

Simpósio Brasileiro de Computação GráÍica e Processamento

de lmagens 2008. Realizado com envolvimento de pesquisa-

dores, teve coordenação da professora S0RAIA MUSSE e co-
laboração cientÍfica do docente MÀRCEL0 C0H[N.

trA 0rganização Não-Governamental Redecriaç fundada por

diplomadas da Faculdade de Serviço Social, conquistou o prê-

rnio Valores do Brasil, categoria meio ambiente, em âmbito
nacional. Representada por sua presidente, MARILIZE ALVE§

e pela gestora de projetos, ANDREA F0R[§T|, a Redecriar foi
a única representante gaúcha a se classificar na categoria

nacional.

I 0 diretor do lnstituto do Cérebro do Estado do Rio Grande

do Sul, JADIRS0I§ C0STA DA C0STA, foi agraciado com o títu-
lo de benemérito do Estado do Rio de Janeiro. A homenagem é

um reconhecimento ao trabalho de terapia com célulastron-
co nas doenças neurológicas e pela iniciativa de criação do

lnstituto do Cérebro.

I 0s cinco livros mais vendidos pela Edipucrs na 54.4 Feira

do Livro de Porto Alegre Íoram Previna-se da Aterosclerose,
de N[WI0Í{ TERRÀe FAIRICIA C0STA;0 modelo e suas dicas
de saúde - Natiex, oe túLtO CÉSRR RtÊ0 e MIRTAN §EHRI§
TRÀP (org.); Fare come l'asino Del Pentolaio: 100 expressões

idiomáticas italianas para brasileiros, de §U§ÀNA TEfrMlttl0f,ll;
0 repoler Eso: 

"a 
síntese radiofônica mundial que fez história,

de LUtlÂltl§ KI-OCI{NER; e,4 linitação dos efeitos tenporais
da declaração de inconstitucionalidade no 8ras4 de ÀLtNt
LlldÀ 0E Ol-FltlRA. Foram realizadas 26 sessões de autógra-
fos e comercializadas 943 obras, representando aumento de

62,3% nas vendas em relação a 2007.

I EIIIN MAYHÉ NUltl§, docente da Faculdade de Educação

e integrante da equipe da Coordenadoria de Avaliação e Ca-
pacitação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduaçã0, foi

eleita vice-presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do

Conhecimento-RS, para o biênio 2008-2009.

I 0 acadêmico de Ciências Econômicas BRUN0 üUlÍi{T0
conquistou o primeiro lugar no prêmio de monografias do

Conselho Regional de Economia/RS, con o lrabalho Aplica-

ção da Teoria da Cafteira de Markovitz ao nercado de ca-
pitais brasileiro, orientado pelo docente CARLü§ §ALAMI. 0
aluno ililÂRC§ MARCH§ff üA LUZ ganhou menção honrosa

com a monografia 0s desafios da economia anericana na
sustentação do dólar como moeda nundial, orientado pelo

proÍessor AIIERI §CHERER.

f S0UYENIR §0kNELLES, coordenadora do curso de Rela-

ções Públicas da Famecos, foi nomeada durante o encerra-
mento do Vlll Congresso lnternacional de Relações Públicas,

realizado em Montevidéu, como representante da Asociación

Latinoamericana de Relaciones Públicas no Brasil.

I A cerimônia de descenamento da placa Mãos que Aju-
dam, realizada pelo Conselho Deliberativo da Fundação lrmão

José 0tã0, homenageou MÀR|A tECIllÀ lflTtttR, pela con-
tribuição no período de 15 anos em que presidiu a diretoria
executiva da Fundaçã0.
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AVELTN0 FRA!{CtSC0 Z0nzo
Diretor da Faculdade de lnformática

§&§see M&§§ §t-§v§t§& Ê*§L§rT
Diretora da Faculdade de Química

tLoNIs FtRt{At{00 RrBfl R0
Diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas

FLAillA VALLADÂo IHIE§Et[
Diretora da Faculdade de Farmácia e diretora
do lnstituto de loxicologia

PAUL0 r"!oRt{ RIGA|-
Diretor da Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo

EEATRIZ STBBE}I OJEBA

Diretora da Faculdade de EnÍermagem,

Fisioterapia e Nutriçâo

§ô'{H BTAIRIz I}A SILVA GOMIS
Diretora da Faculdade de Educacâo Física e

Ciências do Desporto

Í&i&l{ }§§E r'{Sli&[§§ M§§§t g§e

Diretor do lnstituto de Cultura Hispânica

rRIr]ER rco GERLTT{6'Úr,il0fi
Diretor do lnstituto de Cultura Musical

Yt§§t§ w&&§§t §§t
Diretor do lnstituto de Cultura Japonesa

I{EIVTOfl t.UIZ TERRA

Diretor do lnstituto de Geriatria e Gerontologia

p&tltü ffi&&t§§ §&e§E§§e p$T&§e

Diretor do lnstituto de Pesquisas Biomédicas

.toR6E At8EnÍ0 VrLIW0Ct(
Diretor do lnstituto do Meio Ambiente e

do Centro de Pesquisas e Conservação da

Natureza - Pró-Mata

,â&§§s8§ §s§}e &e §&§m
Diretor do Instituto do Cérebro

CARLOS iIELS()N DOS REIS

Ltlls HUMBERTO VILLW0CI( (de t0/r0 a e/12i2008)

Diretor do lnstituto de fesquisas &
Desenvolvimento - IDEIA

CESAR AIIGI'STO MAZZILLO

Diretor da Biblioteca Central lrmão José 0tão

JOSE FRANCISCO BERGAMASCHI

Diretor do Centro de Extensão Universitária
Vrla l-átrma

YALI)}CER CIUÀ FÂCtII

Diretor do Centro de Pastoral Universitária

JTRÔilIMO CARLOS SANIOS BRASA

Diretor da EDIPUCRS e direior da Gráfica

EPECÊ

§sM&tr §AMI§À§§
Diretor-Geral e Administrativo do Hospital
São Lucas

LAURI TIt.UI(

Diretor Administrativo Adjunto do Hospital
São Lucas

CARLOS CÉZAR FRIISCIiER
Diretor Clínico e Acadêmico do Hospital
Sâo Lucas

MÀTTEO BÀLOISSTROTÍO

Diretor Técnico do Hospital São Lucas

TGOH CARLOS SEITZ

Diretor do LABEL0

TMiLIO A}IIO}II{} 
'ECKEL 

I{ETO

Diretor do lVluseu de Ciências e Tecnologia

RICARDO MELO BÂSIOS

Diretor da Agência de Gestão Tecnológica e

Propriedade lntelectual

CTTIIOI{ IÂMBTLLINI BORGES

Diretor-Geral do Campus Uruguaiana

TIIâDEU WEEER

Diretor do Campus Viamão

AÇOES E INICIATIVAS PUCRS 2OO8

Princípios de Gestão quadriênio 2005-2008

. Qualidade

Empreendedorismo

Integração ensino-pesquisa-extensão

Relacionamento com a sociedade
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