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Inscrições ao CredPUC
se encerram segunda

APró-Reitoria de Assuntos Comu-
nitários encerra as inscrições

para o Crédito Educativo (CredPUC)
no dia 1º/10. Os alunos da Univer-
sidade interessados devem dirigir-
se à sala 109 do prédio 1. A reno-
vação dos contratos de quem tem
o CredPUC ocorre até 2/10 nos gui-
chês do prédio 5, das 9h às 12h,
das 13h às 18h e das 18h30min às
21h. Estudantes já beneficiados
com o Crédito Educativo Federal
(Creduc) têm até sexta-feira, 28/9,
para realizar o aditamento dos con-
tratos. Eles precisam ir à agência
Otávio Rocha da Caixa Econômica
Federal, das 9h às 15h. Informa-
ções: 3320-3508.

Ganhe ingresso para o
aniversário da UNITV

Neste sábado, 29/9, às 20h, ocor-
re apresentação do Ballet Vera

Bublitz comemorativa ao 3º ani-
versário da UNITV, emissora que
reúne as instituições de ensino supe-
rior de Porto Alegre. O espetáculo
será na Fundação Faculdade Federal
de Ciências Médicas de Porto Alegre,
rua Sarmento Leite, 245. Os primei-
ros 50 leitores que ligarem para
3320-3503 ou 3320-3500, ramal
4338, ganharão um ingresso.

Ciee inaugura
novo posto

OCentro de Integração Empre-
sa-Escola do Rio Grande do Sul

(Ciee/RS) inaugurou novo posto no
saguão do prédio 7. No local, os
universitários podem fazer cadas-
tro para se candidatar a estágios,
verificar a oferta de vagas nas em-
presas e entregar os relatórios. Aten-
dimento: segunda a sexta-feira, das
8h30min às 12h e das 13h30min
às 21h30min.

Placa pelo Dia da Árvore

Na sexta-feira, dia 28, às 8h, a
Faculdade de Odontologia inau-

gura uma placa comemorativa
ao Dia da Árvore (21/9) e em
homenagem póstuma ao Ir. Paulo
Lourenço. O descerramento ocorre
em frente ao prédio 6, junto ao
Flamboyant plantado por ele.A
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Seminário discute o tema
Internet, e depois?

De 1º a 3/10, o Programa de Pós-Graduação
em Comunicação Social da PUCRS promove

o V Seminário Internacional com o tema Inter-
net, e depois? Imagens do novo milênio. O even-
to ocorre no auditório do prédio 9 e tem como
conferencistas Ciro Marcondes Filho (USP), Jo-
seph Misiewicz (Ball State University/EUA),
Marcos Palácios (UFBA), Giovandro Ferreira
(UFES) e Dominique Wolton (Centre National de
la Recherche Scientifique/França). Inscrições até
dia 1º na Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do
prédio 40. Informações: 3320-3506.

Favoritos

Para ficar por dentro
das notícias diárias da
Universidade, acesse

www.pucrs.br/ascom

Neurologia promove
evento em Caxias
OServiço de Neurologia do Hospital São Lucas,

a Faculdade de Medicina e o Instituto de Pes-
quisas Biomédicas da PUCRS, em conjunto com a
Universidade de Caxias do Sul, realizam dias 28 e
29/9 a Reunião Sul-brasileira de Neurologia. O even-
to, que ocorre em Caxias do Sul, aborda assuntos
como sono, depressão, estresse, distúrbios afeti-
vos, cefaléia, epilepsia e esclerose múltipla. Infor-
mações: fone 3339-4936.

Encontro
aborda o
terceiro setor

Arelação das funda-
ções com o governo e

o mercado será debatida
durante o 4º Encontro In-
ternacional de Fundações
– Terceiro Setor, de 3 a
6/10 no teatro do prédio
40. Junto com a atividade,
promovida pela Fundação
Ir. José Otão (Fijo), ocor-
rerá a 4ª Assembléia Geral
Anual da Confederação
Ibero-Americana de Fun-
dações e a Reunião da As-
sociação Nacional de Pro-
curadores e Promotores
de Justiça de Fundações e
Entidades de Interesse
Social. Os convidados
abordarão questões como
governabilidade, comuni-
cação, responsabilidade
social e ética. As inscrições
vão até 30/9 na Fijo, pré-
dio 2. Informações pelos
te-lefones 3339-1692 e
3336-5857.

AAssociação dos Docentes e Pesquisadores da PUCRS
(ADPPUCRS) comemora o dia do professor, em 15/10,

com um concurso de crônicas cujo tema é Um dia na vida do
professor. A comissão julgadora escolherá dois textos de do-
centes considerando a criatividade, a originalidade e a adequa-
ção da linguagem. O primeiro lugar receberá um DVD e o se-
gundo, uma impressora DeskJet. As crônicas podem ser en-
tregues até 16/10 na ADPPUCRS, prédio 7, sala 140. Infor-
mações: fone 3320-3500, ramal 4020.

Concurso homenageia professores

Divulgada avaliação da Capes

ACapes divulgou a avaliação dos programas de pós-graduação. Na
PUCRS, o mestrado em Direito recebeu a nota máxima, 5 (muito

bom). O programa de mestrado e doutorado em Psicologia obteve 5 (muito
bom; o grau máximo em cursos com MD é 7). A maioria dos programas
da Universidade ficou com a nota 4 (bom). O mestrado em Ciências So-
ciais, em fase de implantação, e outros programas entraram com recur-
so. O Programa de Pós-Graduação em Letras ainda não foi avaliado, pois
mantém convênios interinstitucionais. A Universidade aguarda também
a avaliação dos projetos de criação de doutorado em Direito e Teologia,
mestrado em Educação nas Ciências, Administração e Economia.
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Prevenção de acidentes de trânsito
Dados das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual mostram que a

guerra nas estradas mata mais de 50 mil brasileiros por ano,
deixando outros 350 mil feridos. Os acidentes não ocorrem apenas
nas rodovias e dentro das cidades. É preciso que a comunidade
universitária faça a sua parte, não só no trânsito externo, mas tam-
bém ao percorrer as ruas do Campus. Melhorias vêm sendo feitas
pela Universidade para garantir maior segurança, como construção de
calçadas, sinalização de pistas e placas indicativas.

AGENDA

VIVA BEM

FIQUE POR DENTRO

Os cursos de Ciências Aeronáuticas e Jornalis-
mo receberam cinco estrelas na 11ª avaliação

do Guia do Estudante, publicado pela editora Abril. A
publicação atribui cinco, quatro ou três estrelas a
mais de mil cursos superiores de todo o país. A Uni-
versidade figura com 19 cursos estrelados.

Juan Mosquera, professor da Faculdade de Edu-
cação, está em Portugal, onde integra o júri do

concurso de professor titular da Universidade de Al-
garve, como único brasileiro. Em 4/10 participa do
Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação, em SP.
De 22 a 26/10, estará em Montevidéu, ministrando
curso Grandes Problemas em Educação, na Universi-
dade Católica do Uruguai.

Alunos de Relações Públicas conquistaram cinco
primeiros lugares, em diferentes categorias, no

XIX Concurso Universitário de Monografias e Projetos
Experimentais de RP, promovido pela Associação Bra-
sileira de RP. Os vencedores: Lisiane Mottin (1º lu-
gar), Sabio Lopez (2º), Fabiane Neves (3º), Márcia
Prado (4º) e Fernanda Carvalho (5º).

Braz Brancato, professor da História, participa
até 29/9, na cidade do Porto (Portugal), de reu-

nião do Comitê Diretor e de Coordenadores Nacionais
de Historiadores Latino-americanistas e Europeus e
como conferencista de seminário internacional que a
Faculdade de Letras da Universidade do Porto organi-
za com historiadores.

Cinco integrantes da Associação das Voluntárias
da Mama da Fijo/HSL/PUCRS participam nos dias

27 e 28/9 do Encontro de Associações Voluntárias e
do Curso de Capacitação de Voluntários, promovido
pela Legião Assistencial de Apoio ao Paciente de Cân-
cer, na Capital.

• Respeitar a velocidade máxima de
20 km/h
• Não falar ao celular ou dirigir com
apenas uma das mãos
• Não realizar ultrapassagens ou
manobras perigosas
• Evitar de conduzir o veículo muito
próximo ao da frente
• Sempre dar preferência ao pedestre
quando ele estiver atravessando a rua

DICAS PARA MOTORISTAS

DENTRO DO CAMPUS

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Palestra Teoria econômica da corrupção do seminário Cor-
rupção: Perspectiva Sociológica, promovido pelo PPG em
Ciências Sociais. Às 19h30min, na sala 405 do prédio 5.
Entrada franca. Informações: 3320-3555 e pgcs@pucrs.br.

2º Encontro de Ex-alunas de Serviço Social do SAJUG com o
tema Construindo conhecimento em Serviço Social na área
jurídica, às 19h. Promoção da Faculdade de Serviço Social.
Apresentação de trabalhos e debate com a professora Luiza
Dalpiaz. Local: auditório do prédio 15.

Exposição A expressão da afetividade através da arte de pintar,
da artista plástica Leíza de Pereira. Local: Espaço Cultural (sa-
guão do prédio 16), de segunda a quinta-feira, das 8h às
21h15min, e sexta-feira, das 8h às 18h. Entrada franca.

Último dia de inscrição para o curso de extensão Mediação Fami-
liar: Solução Familiar – Solução Alternativa para o Litígio em
Separação e Divórcio, promovido pelo Departamento de Di-
reito Privado da Faculdade de Direito.

Último dia de inscrição para o curso de extensão O
Rorschach simbólico na abordagem junguiana, promo-
vido pelo PPG em Psicologia.

Último dia de inscrição para os cursos de extensão A
comunicação como desafio científico e político do séc. XXI
(Da televisão à internet: revolução ou discurso publicitá-
rio?), com Dominique Wolton, promovido pela Famecos, e
Direito Matrimonial da Igreja, promovido pela Faculdade de
Direito.

Reunião Científica do IPB – Polimorfismo da ECA na pré-
eclampsia, com a estudante de Medicina Samantha Cabral.
Local: sala de seminários do IPB, 2º andar do HSL, às
11h45min. Informações: 3320-3000, ramal 2725, e
cbonorino@pucrs.br.

Palestra Corrupção na América Latina: fatores culturais do
seminário Corrupção: Perspectiva Sociológica, promovido pelo
PPG em Ciências Sociais. Às 19h30min, na sala 405 do
prédio 5. Entrada franca. Informações: 3320-3555 e
pgcs@pucrs.br.

Palestra Como dar mais vida às aulas de cálculo, com o
professor da Universidade McMaster (Canadá) James Stewart.
Promovido pela Faculdade de Matemática, às 17h30min, no
auditório do prédio 40. Inscrições até o dia da palestra.

Seminário Economia às 5 ½ sobre Política monetária e sis-
tema financeiro, com o professor e diretor financeiro do
Banrisul João Emílio Gazana. Promoção: Departamento de
Economia da Face. Às 17h30min, no auditório do 9º andar,
prédio 50. Entrada franca.

Seminário do PET Biologia sobre Biologia e conservação de
cavalos marinhos, com a aluna Camilla Marques. Às 13h30min,
no anfiteatro (sala 141) do prédio 12. Entrada franca.

Último dia de inscrição para os cursos de extensão Instala-
ções hidráulicas de combate a incêndio nas edificações, pro-
movido pelo Depto. de Engenharia Civil; Introdução ao Gre-
go Antigo, organizado pela Faculdade de Letras; e Danças
de Salão para a Totalidade (a partir de 50 anos), realizado
pela Proex e Programa Geron.

Curso de extensão MATLAB para engenheiros, promovido
pela Faculdade de Engenharia. Inscrições até 2/10. Infor-
mações: 3320-3500, ramal 4094.

Curso de Organização de Secretarias de Escola – XXXIII,
promovido pelo Departamento de Estudos Especializados da
Faculdade de Educação. Inscrições até 2/10.

Conferência Globalização e perspectivas da segurança social
e dos direitos sociais na União Européia, com Bernd
Schulte, professor do Instituto Max-Plack, às 9h30min. Pro-
moção do Mestrado em Direito e do Instituto Goethe. Local:
sala 1035 do prédio 11. Entrada franca.

   Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão Universitária:
sala 201, prédio 40, fone 3320-3506,

fax 3320-3543 e proex@pucrs.br.
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• Exposição
temporária Educação
no trânsito: para a
vida seguir o seu
caminho até dia 9/12.
• Museu de Ciências e
Tecnologia da PUCRS
• Prédio 40
• Fone: 3320-3521
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