sinopse

Relações Brasil-França

Exposição no Museu
O Museu de Ciências e Tecnologia promove uma exposição
sobre a gripe A para esclarecer os
visitantes sobre as características
gerais da doença, as formas de
contágio, prevenção e tratamento. A mostra contém painéis com
textos, figuras, gráficos e mapas
e modelo tridimensional de um vírus Influenza com 50 cm de diâmetro (foto). Também há a distribuição de folhetos com orientações. A pesquisa foi feita pela
professora Virgínia Schmitt, da Faculdade de Farmácia, e as informações clínicas têm como
fonte o professor Carlos Cezar Fritscher, da Medicina e do Hospital São Lucas. A Farmácia
Universitária fornece kits de higienização que serão sorteados aos visitantes do Museu.

Avaliação de
disciplinas

Ações
comunitárias

Dentro do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior, a PUCRS realiza a Avaliação
de Disciplinas de Graduação por parte de alunos e
professores de 28 de outubro a 15 de dezembro. A
participação é pela internet (www.pucrs.br). Neste semestre haverá novidades. Será criado um
módulo especial para disciplinas semipresenciais
e trabalhos de conclusão de curso. Também haverá alteração na forma de avaliar matérias ministradas por mais de um professor.

A Coordenadoria do Desenvolvimento Social (Codes), vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, realiza, em setembro,
uma capacitação para professores e técnicos-administrativos sobre o Sistema de
Extensão Comunitária. O objetivo é registrar todas as ações de extensão comunitária realizadas na Universidade. Trata-se de serviços, programas, projetos e
ações sociais dirigidas prioritariamente à
comunidade externa da PUCRS nas áreas
de saúde, educação, assistência social,
meio ambiente, cultura, produção artística e comunicação e desenvolvimento
socioeconômico e tecnológico, vinculadas diretamente ou não ao ensino e/ou à
pesquisa. Antes denominado Sistema de
Ações Sociais e gerido pela Pró-Reitoria
de Assuntos Comunitários, passou por
reformulações de acordo com a política
de desenvolvimento social da Universidade, e será aberto em setembro.

Fórum Paulo Freire
A PUCRS será sede do 12.º Fórum Paulo
Freire, em maio de 2010. A Faculdade de Educação mantém o Grupo de Estudos sobre Paulo
Freire, que já está trabalhando para constituir
a comissão local de coordenação do evento. A
professora Ana Lúcia Souza de Freitas, da Educação, é a representante da Universidade na comissão interinstitucional do fórum.

Programa de Reeducação Alimentar
Alunos, professores e funcionários da Universidade podem participar gratuitamente do Programa de Reeducação Alimentar da PUCRS. Os interessados, além de passarem por avaliação
individual (peso, índice de massa corporal, hábitos alimentares, saúde, altura e circunferência
abdominal), terão encontros quinzenais com atividades lúdicas e oficinas sobre nutrição e alimentação saudável. Os encontros começaram em setembro no Laboratório de Ciências e Arte dos Alimentos (térreo do prédio 41), das 12h às 13h. Os interessados devem entrar em contato pelo (51)
3320-3708 ou pucrs.saudavel@pucrs.br. Vagas limitadas. Promoção: Programa Vida com Qualidade, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Gerência de Recursos Humanos e curso de Nutrição.
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A Faculdade de Letras e a Universidade de Paris III (França), promovem de 8 a 10 de setembro,
o Congresso Internacional Presença Francesa no
Modernismo Brasileiro. A conferência de abertura
Relações culturais entre a França e o Brasil é ministrada por Jacqueline Penjon, da Universidade de
Paris III. Outros temas do evento são Modernismo
e artes, Diálogos dos modernistas com o pensamento estético francês, A lírica modernista e a poesia francesa e francófona e A presença da cultura francesa na escrita dos modernistas. Jacqueline
também foi convidada para ministrar a aula inaugural da Faculdade. O evento se insere nas programações do Ano da França no Brasil.

Diploma de jornalista
A diretora da Faculdade de Comunicação Social, Mágda Cunha, representou a PUCRS e a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias
(ABRUC) no evento Pautar Brasil 2009, realizado no
Senado Federal, em Brasília (DF). Apresentou painel
com o tema A exigência de diploma profissional. O
caso dos jornalistas e os reflexos nas outras profissões e cursos. Essa edição do Pautar Brasil, promovido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Econômico e Social, discutiu O poder das profissões e a responsabilidade dos profissionais.

DÉLCIA ENRICONE
Foto: Arquivo PUCRS

Faleceu em 25 de agosto a professora
Délcia Enricone, que atuou na Faculdade de
Educação da PUCRS por mais de 40 anos.
Nascida em Porto Alegre em 16 de setembro de 1933, Délcia era mestre e doutora em
Educação e Livre Docente com ênfase em
Tecnologia Educacional pela Universidade,
onde lecionava desde 1973. Foi assessora
e coordenadora de Capacitação e Avaliação
na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação por 16 anos.

