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A reconstrução da  
cultura pré-histórica 
sul-rio-grandense 

Reconstruir culturas indígenas pré-históricas do Rio 
Grande do Sul, a partir da coleta e estudo da cultura material 
arqueológica, é a principal atividade da equipe do Laboratório 
de Pesquisas Arqueológicas. O local é referência nacional 
como detentor de uma coleção que teve início nos anos 1960, 
com o trabalho do pesquisador Guilherme Naue. Criado em 
1982, o laboratório é coordenado atualmente pelo arqueólogo 
Klaus Hilbert. 

As pesquisas reúnem três projetos de impacto: 
Cerritos, relativo a uma Cultura Arqueológica caracterizada 
pela construção de aterros em áreas inundáveis do Estado; 
Arqueologia Histórica Missioneira, através dos estudos 
do arqueólogo Arno Alvarez Kern, pioneiro na temática, 
dedicando-se aos sítios missioneiros na região do Prata; e 
o Projeto Arqueológico do Litoral Norte, dedicado à pré-
história dos sambaquis situados entre os municípios de Torres 
e Tramandaí. As ocupações humanas e a construção destes 
sítios arqueológicos datam de aproximadamente 3.500 anos.

Vinculadas à linha de pesquisa Sociedade, cultura 
material e povoamento, no Programa de Pós-Graduação 
em História, as investigações atraem alunos de graduação, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado de diversas partes 
do país em virtude da diversidade do acervo. A estimativa 
atual levantou pelo menos 2,5 milhões de fragmentos, sendo 
80% deles representativos da pré-história sul-rio-grandense. 
Os demais exemplares registram parte da história dos 
estados do Pará e Santa Catarina. 

O Laboratório dispõe à sociedade brasileira 
informações e objetos de culturas arqueológicas do Rio 
Grande do Sul relativos a grupos de caçadores-coletores, 
com aproximadamente 11 mil anos, e horticultores. Os 
próximos passos incluem a compreensão da arte da pesca 
(haliêutica) indígena na pré-história, a partir das pesquisas 
em sambaquis, buscando nos conhecimentos tradicionais 
das comunidades pescadoras atuais a reflexão acerca do 
patrimônio cultural e histórico e da valorização da memória.

the laboratory of 
Archaeological research 
reconstructs the history of 
rio Grande do sul

The PUCRS Laboratory of Archaeological 
Research aims to reconstruct the prehistoric indigenous 
cultures as well as the history of the state of Rio Grande 
do Sul by collecting, studying, and classifying material 
culture. The Lab is a national reference in curating such an 
important collection, which originated in the 1960’s with 
the work of the archaeologist Dr. Guilherme Naue. The 
Laboratory was officially included in the university context 
in 1982, and is presently coordinated by the archaeologist 
Dr. Klaus Hilbert.

The Lab team has conducted three research 
projects of major scientific impact. The project “Cerritos” 
is associated to an archaeological culture characterized by 
the construction of earthworks in different swampy areas of 
the state. “Missões Jesuíticas”, a project coordinated by Dr. 
Arno Kern, who is recognized internationally as a pioneer 
in this research area, studies the contact between the 
Guarani indigenous populations and the Jesuit missionaries 
in the River Plate region. The project “Archaeology of the 
northern coastal plain” is concerned about the fisher, hunter, 
and gatherer societies; their occupation and construction 
of prehistoric shell-mounds, the sambaquis, dated about 
3,500 year ago and located between the cities of Torres and 
Tramandaí. Studying traditional technologies of the present 
fisher communities, their culture, history, and memory, 
this project also looks for a better understanding of the 
prehistoric indigenous fishing art (Halieutics). Linked to 
the research line Society, Material Culture, and People of the 
Graduate Program in History, these projects have attracted 
undergraduate and graduate students and postdoctoral 
fellows from several parts of the country due to the quality 
and diversity of the collection. The present statistics estimate 
at least 2.5 million fragments in the collection, of which 
80% are representative of the prehistory of the state of Rio 
Grande do Sul. The remaining objects register the history of 
the states of Santa Catarina and Pará.

The Laboratory of Archaeological Research 
provides the Brazilian population with information and 
objects from archaeological cultures of the state of Rio 
Grande do Sul beginning with the early Holocene hunter 
and gatherer society of 11,000 years ago up to the 
industrialized material culture of modern times.
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dados geográficos apoiam 
ensino e pesquisa em 
múltiplas áreas

O Laboratório de Tratamento de Imagens e 
Geoprocessamento (LTIG), criado em 1995, representa 
um suporte com avançada tecnologia para fins educacionais 
e investigações científicas de alta complexidade, atendendo 
a distintas áreas do conhecimento. Na Universidade, oferece 
apoio técnico às atividades dos institutos do Meio Ambiente 
(IMA) e de Pesquisas Biomédicas (IPB), dos centros de 
Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de Carbono 
(Cepac) e de Energia Eólica (CE-Eólica), das Faculdades de 
Física, Farmácia, Engenharia, Medicina e de Arquitetura e 
Urbanismo, além dos cursos de Geografia e Enfermagem. 
Externamente, o Projeto de Caracterização Fitofisionômica 
em áreas adjacentes a campos petrolíferos, financiado pela 
Petrobras, envolve, também, o Cepac. O trabalho monitora, 
por meio de imagens, o vazamento de CO2 em campos 
petrolíferos e camadas de carvão. 

Como propostas centrais do LTIG destacam-se 
o auxílio a usuários na preparação, organização e análise 
de dados geográficos, processados digitalmente, usando 
o geoprocessamento e o sensoriamento remoto para 
fornecer suporte à tomada de decisão nos aspectos 
ambientais e socioeconômicos; e a interação universidade-
comunidade, com visitas de escolas públicas e privadas às 
dependências do Laboratório, mostrando o ambiente de 
trabalho do geógrafo. Essa iniciativa é enriquecida, entre 
outras atividades, pela pioneira linha de pesquisa Cartografia 
Tátil, com oficinas utilizando materiais em alto relevo para o 
aprendizado de deficientes visuais e cegos.

O coordenador do LTIG, professor Regis Lahm, 
ressalta a multidisciplinaridade como principal diferencial 
dessa estrutura, que conduz suas pesquisas a partir de 
três linhas: Geomática aplicada à educação, Parasitologia 
biomédica e Tecnologias para mitigação de impactos 
ambientais. 

Um dos novos desafios do Laboratório é a 
conclusão do mosaico de imagens georreferenciadas e 
modelos de elevação de Porto Alegre (RS), propiciando a 
elaboração de mapas temáticos da cidade. 
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Geographical data 
subsidize teaching and 
research in multiple areas

The Image Treatment and Geoprocessing 
Laboratory (LTIG), created in 1995, supports projects 
requiring advanced technology for educational and 
highly-complex scientific investigations of different areas 
of knowledge. The lab offers technical support to the 
activities of the Environment Institute (IMA), Biomedical 
Research Institute (IPB), Center of Excellence in Carbon 
Storage Research (Cepac), and Center of Aeolic Energy 
(CE-Eólica), of the Schools of Physics, Pharmaceuticals, 
Engineering, Medicine, and Architecture and Urbanism, 
in addition to the Courses of Geography and Nursing at 
PUCRS. The Phytophysiognomic Characterization Project 
is developed n areas adjacent to oil fields financed by 
Petrobras and also involves Cepac. This study monitors 
images of the leakage of de CO2 in oil fields and carbon 
layers. 

The LTIG helps the researchers in the 
preparation, organization, and analysis of digitally 
processed geographical data with the use of 
geoprocessing and remote sensing to provide support to 
decision-making on environmental and social economical 
aspects. Regarding the university-community interaction, 
the guided visits of students from public and private 
schools to the Laboratory facilities aim to show the 
work of geographers. This initiative is enriched by the 
pioneering research line of Tactile Geography, which 
organizes workshops using materials in high-relief to 
teach blind and visually challenged people.

The LTIG coordinator, Professor Regis Lahm, 
points out the interdisciplinary scope of activities as a 
differential aspect of this research structure, which is 
based on three research lines, namely: Geomatics applied 
to education, Biomedical parasitology, and Technologies to 
mitigate environmental impacts. 

One of the new challenges of the Laboratory is 
the conclusion of the mosaic of georeferenced images 
and models of elevation of Porto Alegre, thus allowing the 
preparation of thematic maps of the city. 



School of Philosophy and Human SciencesFaculdade de Filosofia e Ciências Humanas

os direitos do cidadão no 
centro da pauta

Análises de políticas públicas e sociais, segurança 
e violência estão no foco dos pesquisadores do Núcleo 
de Estudos em Organizações, Segurança Pública 
e Cidadania, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
(PPG) em Ciências Sociais. Criada em 2001, essa estrutura 
conta com dois bolsistas de produtividade do CNPq.

Com quatro pesquisadores associados, o Núcleo 
notabiliza-se pela participação efetiva de seus membros em 
estudos desenvolvidos na Universidade e em parceria com 
instituições de ensino e pesquisa voltadas à Sociologia, Ciência 
Política e Antropologia, no Brasil e em países europeus, como 
França, Espanha e Alemanha.

Entre os trabalhos de maior impacto estão 
consultorias na área da segurança pública para o Ministério 
da Justiça e um diagnóstico, para o Conselho Nacional 
de Justiça, sobre os motivos de lentidão em decisões no 
judiciário.

O Núcleo também atua na análise de processos 
de garantia de direitos apoiados no reconhecimento 
de desigualdades de gênero e geração. Os integrantes 
concentram-se em projetos sobre políticas e práticas 
de atenção ao nascimento, sobre a atuação de 
agentes e instituições de proteção à infância, além da 
operacionalização dos chamados Juizados Especiais, 
criados para dar celeridade aos processos. Os campos de 
investigação ainda abrangem estudos sobre a produção de 
inquéritos policiais e a elucidação de crimes em diferentes 
regiões do Brasil; novas formas de segurança pública (como 
a municipalização); comparativos entre direitos sociais de 
cidadania do Brasil e da Alemanha; e a qualidade de vida dos 
idosos.

Os pesquisadores do Núcleo projetam, no médio 
prazo, o desenvolvimento de uma nova metodologia 
qualitativa, em conjunto com a Universidade de Brasília e 
a Universidade de Göttingen e Alice Salomon Hochschule 
Berlin, ambas alemãs. Também pretendem promover novos 
eventos, como o Seminário Internacional sobre Justiça, que 
em 2009 recebeu na PUCRS o filósofo e sociólogo alemão 
Axel Honneth.
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the rights of the citizen at 
the center of the agenda

Analyses of public and social policies, safety, 
and violence are in the focus of the researchers of the 
Nucleus for Studies in Organizations, Public Safety 
and Citizenship. Created in 2001 and linked to the 
Graduate Program in Social Sciences, the Center has two 
productivity scholarship holders from CNPq and four 
associate researchers. 

The Nucleus stands out for the effective 
participation of its members in studies on Political 
Science and Anthropology, developed at the University 
and in partnership with academic institutions in Brazil 
and Europe, particularly in France, Spain, and Germany. 
Some activities of large impact are consulting in the area 
of public safety for the Brazilian Ministry of Justice and a 
diagnosis on the reasons for the delay in decisions by the 
judiciary power for the National Council of Justice.

The Nucleus is also active in the analysis of 
processes of assurance of rights supported on the 
recognition of the gender and generation inequalities. 
The members concentrate on projects on policies 
and practices on birth and the activities of childhood 
protection agents and institutions, in addition to the 
operational steps of the so-called Special Judgeships, 
created to provide speed to the processes. The fields 
of investigation also cover studies on the production 
of police investigations and the elucidation of crimes in 
different regions of Brazil, new forms of public security 
(with municipalization), comparative studies between 
social rights in Brazil and in Germany, and the quality of 
life of the elderly.

The researchers of the Nucleus project 
the medium term development of a new qualitative 
methodology, in collaboration with the University 
of Brasília, the University of Göttingen, and the Alice 
Salomon Hochschule Berlin, both from Germany. They 
also plan to promote new events such as the International 
Seminar on Justice, which was held at PUCRS in 2009 and 
welcomed the German philosopher and sociologist Dr. 
Axel Honneth.
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Concentração de esforços 
no estudo da dialética

O Núcleo de Pesquisa Dialética e Direito tem 
por objetivo desenvolver uma perspectiva contemporânea 
em filosofia sistemática capaz de integrar Dialética e Filosofia 
do Direito. A proposta é averiguar a conexão entre a teoria 
dialética dos primeiros princípios e a teoria do chamado 
mundo ético, o que envolve aspectos da teoria moral, da 
teoria do direito, da sociedade e da história. Sua criação, em 
2008, teve como propósito reunir as estruturas de pesquisa 
da PUCRS que têm em comum o foco na dialética. 

Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia, e liderado pelo professor Thadeu Weber, o Núcleo 
abriga cinco grupos com credenciamento no CNPq. Filosofia 
Sistemática: Dialética e Filosofia do Direito é um deles. 
Seu principal projeto, Dialética e ontologia: consequências 
deflacionárias da crítica ao conceito hegeliano de método, tem 
as investigações conduzidas pela linha de pesquisa Ética e 
filosofia política. A equipe conta com cinco pesquisadores e 
22 orientandos.

O Grupo de Pesquisas Integradas (GPI Dialética) 
é um dos que mantém os trabalhos a partir de relações 
interinstitucionais, no âmbito do Rio Grande do Sul, 
envolvendo a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a 
Unisinos. Na PUCRS, as atividades são orientadas pela linha 
Dialética e sistema. De caráter nacional, o Grupo Teoria da 
Justiça e Cultura Política atua sob duas linhas de pesquisa: 
Ética e filosofia política; e Hermenêutica, justiça, e estado 
constitucional. Seus projetos de destaque são denominados 
Autonomia e dignidade da pessoa humana em Kant, Rawls e 
Dworkim; e Fundamentação filosófica dos direitos humanos. 
Participam das investigações, além da PUCRS, UCS, Unisinos, 
UERJ, e a universidades federais do Ceará e de Santa 
Catarina. 

Com foco na graduação em Direito, está o Grupo 
de Pesquisa Direito, Memória e Tradição. 

A quinta estrutura, o Grupo Teoria Social 
Contemporânea, lidera o projeto Teorias de interpretação 
constitucional: as tendências contemporâneas.

Concentration of efforts 
in the study of dialectics

The Research Nucleus in Dialectics and 
Law aims at developing a contemporary perspective 
in systematic philosophy capable of integrating 
Dialectics and the Philosophy of Law. The proposal 
is to examine the connection between the dialectic 
theory of the first principles and the theory of the 
so-called ethical world, which involves aspects of 
moral theory, law theory, and the theory of society 
and history. The Nucleus was created in 2008 aiming 
to gather the PUCRS research structures with focus 
on dialectics. The Center is linked to the Graduate 
Program in Philosophy and headed by Professor 
Thadeu Weber. 

At present, the Nucleus fosters five research 
groups registered in CNPq database. The group 
Systematic Philosophy: Dialectics and Law Philosophy 
aggregates five researchers and 22 students. Its 
major project, Dialectics and ontology: deflationary 
consequences of the critique to the Hegelian concept 
of method, has the investigations conducted under 
the research line Ethics and political philosophy.

The Integrated Research Group (Grupo de 
Pesquisas Integradas) (GPI Dialética) has collaborative 
studies with other universities of the Rio Grande do 
Sul state, involving the Universidade de Caxias do 
Sul (UCS) and Unisinos. At PUCRS, the activities are 
oriented by the research line Dialectics and system. In 
the national scenario, the Justice Theory and Political 
Culture Group is active under two research lines: 
Ethics and political philosophy and Hermeneutics, 
Justice, and the constitutional state. Their major 
projects are Autonomy and dignity of the human 
person in Kant, Rawls and Dworkim; and Philosophical 
substantiation of human rights. In addition to PUCRS, 
other universities (UCS, Unisinos, UERJ, and the 
Federal Universities of the states of Ceará and Santa 
Catarina) also participate in the investigations. 

The Research Group in Law, Memory, and 
Tradition develops studies with a focus on graduation 
in Law. The fifth research structure of the Nucleus is 
the Group on Contemporary Social Theory, which 
heads the project Constitutional interpretation 
theories and contemporary trends.
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um elo possível entre três 
universos acadêmicos

Aristóteles, João Paulo II e Galileu. O Núcleo 
Filosofia, Religião e Ciência promove o debate e a 
produção científica representada pelas áreas de atuação 
desses três ícones históricos.

Quando o professor Roberto H. Pich, líder do 
Núcleo, começou a coordenar o Grupo de Pesquisa 
Filosofia na Idade Média, em 2007, com pesquisadores 
de 15 universidades em seis estados brasileiros, precisou 
aprofundar estudos envolvendo a teologia, marcante na 
sua linha de investigação. Articulando com pesquisadores 
da PUCRS de formação filosófica e teológica, e com 
profissionais de instituições externas (Escola Superior de 
Teologia e PUC-Chile), foi promovido, em novembro de 
2007, o 1.º Colóquio de Filosofia da Religião da PUCRS, e 
dele nasceu o Núcleo.

Os encontros se tornaram anuais, servindo como 
foro de debates, com apresentação de pesquisas e resultados 
científicos. Em 2008, o tema central foi Naturalismo e Ateísmo, 
tendo como convidado o neurocientista Jaderson Costa da 
Costa. Em 2009, a abordagem O Natural e o Sobrenatural atraiu 
palestrantes das universidades federais de Juiz de Fora e de 
Brasília e da PUC Paraná. Em 2010, o tema foi Teologia Natural.

O Núcleo une os programas de pós-graduação 
(PPG) da PUCRS em Filosofia e em Teologia. Pelo primeiro, 
estão representados os grupos Filosofia na Idade Média; 
Ética e Justiça; e Epistemologia Analítica. Pelo segundo, os 
grupos Cristologia no Contexto Latino-Americano Atual; 
Teologia e Sociedade; e Teologia e Tecnociência.

Relações interinstitucionais fortalecem o Núcleo, 
em especial com o PPG em Ciências da Religião da 
Universidade Federal de Juiz de Fora e com o Grupo de 
Trabalho Filosofia da Religião, da Associação Nacional de 
Pós-Graduação em Filosofia.

Como metas do Núcleo estão a maior aproximação 
com o universo das ciências da natureza, a visibilidade 
nacional e internacional das investigações e um evento 
internacional para discutir a obra e o pensamento do 
filósofo Alvin Plantinga (EUA), autoridade nos tópicos 
centrais dos estudos.

A possible link between 
three academic universes

Aristotle, John Paul II and Galileo. The Nucleus 
for Philosophy, Religion, and Science promotes the 
debate and the scientific production represented by the 
areas of activity of these three historical icons.

When Professor Roberto H. Pich, leader of the 
Center, started coordinating the Group for Research on 
Philosophy in the Middle Ages, in 2007, with researchers 
from 15 universities in six Brazilian states, he needed to 
deepen studies involving theology, outstanding in his line 
of investigation. By articulations of PUCRS researchers 
graduated in Philosophy and Theology with scholars 
from other institutions (Lutheran School of Theology 
and PUC-Chile), Dr. Pich promoted the 1st Colloquium 
on Philosophy of Religion at PUCRS, in November 2007, 
and the Center was born. The meetings became annual 
and served as a forum of discussion with presentation 
of scientific studies. In 2008, the central theme was 
Naturalism and Atheism, and the neuroscientist Jaderson 
Costa da Costa was a guest lecturer. In 2009, the 
approach of The Natural and the Supernatural attracted 
lecturers from the Federal Universities of Juiz de Fora 
and Brasília and from PUC Paraná. In 2010, the theme was 
Natural Theology.

The Nucleus has faculty of the PUCRS graduate 
programs in Philosophy and in Theology. The Graduate 
Program in Philosophy contributes with the research 
groups Philosophy in the Middle Ages, Ethics and Justice, 
and Analytical Epistemology. The groups Christology in the 
Present Latin-American Context, Theology and Society, 
and Theology and Technoscience are representative of the 
Graduate Program in Theology.

The studies in collaboration with other 
institutions strengthen the Nucleus, especially the 
research projects with the Graduate Program in Religion 
Sciences of the Federal University of Juiz de Fora and with 
the Work Group Philosophy of Religion, of the National 
Association of Graduate Studies in Philosophy.

The objectives of the Nucleus are a closer 
relationship with the universe of sciences and nature, the 
national and international visibility of the investigations, 
and the organization of an international event to discuss 
the work and the thoughts of philosopher Dr. Alvin 
Plantinga (USA), an authority in the central topics of the 
studies developed by this group.
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GRUPO/GROUP COORDENADOR/COORDINATOR E-MAIL

Africanidades, Ideologias e Cotidiano (AIC)
Margaret Marchiori Bakos mmbakos@pucrs.br

Africanities, Ideologies, and Daily Life (AIC)

Arqueologia das Sociedades Indígenas da Região Platina
Klaus Peter Kristian Hilbert hilbert@pucrs.br

Archeology of the Aboriginal Societies of the Platina Region

As Fronteiras entre Tradição e Modernidade na Construção do Estado Brasileiro
Ruth Maria Chittó Gauer chitto@pucrs.br

The Frontiers between Tradition and Modernity in the Construction of the Brazilian State

Autoritarismo Político e Imprensa no Brasil Contemporâneo
Luciano Aronne de Abreu luciano.abreu@pucrs.br

Political Authoritarianism and the Press in the Contemporary Brazil

Da Implantação à Crise do Regime Militar Brasileiro - Articulações e Especificidades  
das Esferas Internacionais, Regionais e Locais

Helder V. Gordim da Silveira helders@pucrs.br
From Implementation to the Crisis of the Brazilian Military Dictatorship – Articulations and Specifici-
ties of the International, Regional, and Local Spheres

Emancipação e cidadania: Estado, organizações e políticas públicas
Emil Albert Sobottka sobottka@pucrs.br

Emancipation and Citizenship: State, Organizations, and Public Policies

Epistemologia Analítica
Claudio Goncalves de Almeida claudio.almeida@pucrs.br

Analytical Epistemology

Etnohistória e História Indígena na América Espanhola
Maria Cristina dos Santos mcstita@pucrs.br

Etnohistory and Aboriginal History in the Spanish America

Filosofia Sistemática: Dialética e Filosofia do Direito
Eduardo Luft eduardo.luft@pucrs.br

Systematic Philosophy: Dialectics and Legal Philosophy

Filosofia Teórica e Prática
Nythamar H. F. De Oliveira Jr nythamar.oliveira@pucrs.br

Theoretical and Practical Philosophy

Filosofia na Idade Média
Roberto Hofmeister Pich roberto.pich@pucrs.br

Philosophy in the Middle Ages

Grupo de Pesquisa de Empresas e Organizações
Lúcia Helena Alves Muller lucia.helena@pucrs.br

Companies and Organizations Research Group

Geomatica aplicada a educação
Regis Alexandre Lahm lahm@pucrs.br

Geomathics Applied to Education

Grupo Interdisciplinar de Estudos do Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Claudia Musa Fay cmusafay@pucrs.br

Interdisciplinary Group for Studying the Scientific and Technological Development

Grupo de Estudos de Empresas e Organizações
Lucia Helena Alves Muller lucia.helena@pucrs.br

Companies and Organizations Research Group

Grupo de Pesquisa Religião e Sociedade Brasileira
Ricardo Mariano rmariano@pucrs.br

Religion and Brazilian Society

Grupo de Pesquisa em Relações Sociais
Hermílio Pereira dos S Filho hermilio@pucrs.b

Social Relations Research Group

História da Imigração e Colonização no Rio Grande do Sul
René Ernaini Gertz gertz@pucrs.br

History of Immigration and Colonization in Rio Grande do Sul

Imigração, Cidades e Narrativa de Estrangeiros sobre o Brasil (1864-1964)
Núncia Maria S. de Constantino nunziata@pucrs.br

Immigration, Cities and Narratives from Foreigners about Brazil (1864-1964)

Laboratório de História Comparada do Cone Sul
Flávio Madureira Heinz flavio.heinz@pucrs.br

Laboratory of Comparative History of the Cone Sul

Modernidade nos Países Platinos e no Brasil: Artes Plásticas e Arquitetura
Maria Lúcia Bastos Kern mlkern@pucrs.br

Modernity in the Platino Countries and in Brazil: Plastic Arts and Architecture

Levinas - Ética e Contemporaneidade
Ricardo Timm de Souza  timmsouz@pucrs.br

Levinas - Ethics and Contemporaneity

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
School of Philosophy and Human Sciences
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Mulheres imigrantes nas cidades do Mercosul (1945-1970)
Núncia Maria S. de Constantino nunziata@pucrs.br

Immigrant Women in the Cities of Mercosul (1945-1970)

Nações, Nacionalismos, Estados e Identidades Nacionais nas Sociedades Ibero-americanas
Janete Silveira Abrao janete.abrao@pucrs.br

Nations, Nationalisms, States and National Identities in the Ibero-American Societies

O Estado Novo no Rio Grande do Sul: antecedentes e conseqüências
René Ernaini Gertz gertz@pucrs.br

Estado Novo in Rio Grande do Sul: Precedents and Consequences

O Processo de Urbanização Brasileiro nos Séculos XIX e XX: Políticas Urbanas, Dinâmicas 
Culturais, Disputas Sociais e suas Formas de Representação

Charles Monteiro monteiro@pucrs.br
The Process of Urbanization in Brazil in the 19th and 20th Centuries: Urban Policies, Cultural 
Dynamics, Social Disputes, and their Forms of Representation

Partidos, Eleições e Comunicação Política
Márcia Ribeiro Dias mrdias@pucrs.br

Political Parties, Elections and Political Communication

Peculiaridades das Relações Políticas de Porto Alegre, influências do positivismo, e suas 
conexões

Margaret Marchiori Bakos mmbakos@pucrs.br
Peculiarities of the Political Relationships in Porto Alegre, Influences from Positivism and its 
Connections

Projeto Internacional de Investigações Interdisciplinares da Região Platina Oriental (PRÓ-
PRATA) Arno Alvarez Kern aakern@pucrs.br
International Project for Interdisciplinary Investigations of the Oriental Platina Region (PROPRATA)

Relações Sociais e Organizações no Ciberespaço
Airton Luiz Jungblut jungblut@pucrs.br

Social Relations and Organizations in the Cyberspace

Relações e organizações internacionais
Maria Izabel Mallmann mismall@pucrs.br

International Affairs and Organizations

Teoria e História da Historiografia
Jurandir Malerba jurandir.malerba@pucrs.br

Theory and History of Historiography

NúCLEo/NUCLEUS CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Dialética e Direito
Thadeu Weber webeth@pucrs.br

Dialectics and Law

Filosofia, Religião e Ciência
Roberto Hofmeister Pich roberto.pich@pucrs.br

Philosophy, Religion, and Science

Núcleo de Estudos das Organizações Religiosas (NEOR)
Ricardo Mariano rmariano@pucrs.br

Religion Organizations Study Nucleus (NEOR)

Núcleo de estudo em organizações, segurança pública e cidadania (NOSC)
Emil Albert Sobottka sobottka@pucrs.br

Study Nucleus for Organizations, Public Safety and Citizenship (NOSC)

Núcleo de Estudos de Empresas e Organizações (NEEO)
Lúcia Helena Alves Muller lucia.helena@pucrs.br

Companies and Organizations Study Nucleus (NEEO)

Núcleo de Estudos sobre Poder, Partidos e Eleições (NEPPE)
Márcia Ribeiro Dias mrdias@pucrs.br

Power, Parties, and Elections Study Nucleus (NEPPE)

Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar em Teoria da Justiça e Cultura Política
Nythamar H. F. de Oliveira Jr. nythamar.oliveira@pucrs.br

Interdisciplinary Research Group for Theory of Justice and Political Culture

Núcleo de estudos sobre relações e organizações internacionais (NEROI)
Maria Izabel Mallmann mismall@pucrs.br

International Affairs and Organizations Study Nucleus (NEROI)

LABoRATóRIo/LABoRAToRy CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Laboratório de Tratamento de Imagens e Geoprocessamento (LTIG)
Regis Alexandre Lahm lahm@pucrs.br

Laboratory for Image Treatment and Geoprocessing (LTIG)
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Faculdade de Engenharia

LABoRATóRIo/LABoRAToRy CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Laboratório de Pesquisa Histórica em Documentação Escrita
Janete Silveira Abrao janete.abrao@pucrs.br

Laboratory for Historical Research and Written Documentation

Laboratório de Pesquisa em História Oral
Claudia Musa Fay cmusafay@pucrs.br

Oral History Research Laboratory

Laboratório de Pesquisa em História da Imagem e do Som
Charles Monteiro monteiro@pucrs.br

Image and Sound History Research Laboratory

Laboratório de Pesquisas Arqueológicas
Klaus Peter Kristian Hilbert hilbert@pucrs.br

Laboratory of Archeological Research 

CENTRo/CENTER CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Centro Brasileiro de Pesquisas em Democracia
Nythamar H. F. de Oliveira Jr. nythamar.oliveira@pucrs.br

Brazilian Democracy Research Center
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Coral e Orquestra Filarmônica da PUCRS durante apresentação da Ópera Aída, no Salão de Atos da Universidade.

The PUCRS Philharmonic Choir and Orchestra performs the Opera Aida at the University Hall.


