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Propriedade intelectual
é tema de simpósio

A
Agência de Gestão Tecnológica (AGT), por meio do Nú-
cleo de Propriedade Intelectual, realiza nos dias 16 e

17/6 o 1º Simpósio de Propriedade Intelectual. O evento con-
tará com cursos divididos em módulos, ministrados por inte-
grantes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI),
como a diretora substituta de patentes e chefe da Divisão de
Engenharia Civil e Geral do INPI, Maria Alice Calliari. Entre os
assuntos abordados estão informações gerais sobre o siste-
ma de patentes, a função social do direito autoral, crimes con-
tra patentes e propriedade intelectual na área de saúde e bio-
logia. Inscrições: Proex (sala 201 do prédio 40). Informações:
3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Em debate a
interdisciplinaridade
na pós-graduação

O
Programa de Pós-
Graduação em Ci-
ências Criminais da

Faculdade de Direito promo-
ve, de 21 a 23/6, o Congres-
so Luso-brasileiro sobre
Epistemologia e Interdiscipli-
naridade na Pós-Graduação.
Serão debatidos temas
como interdisciplinaridade
no contexto das Ciências
Sociais, Ciências Humanas,
Bioética, Direito, Mídia e mul-
tidisciplinaridade na pós-gra-
duação. Na abertura, o Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação, Urbano Zilles, fa-
lará sobre Razões para a
pesquisa interdisciplinar na

Universidade. Entre os con-
ferencistas estarão os pro-
fessores Carlos Pimenta,
Olga Pombo e Rui Cunha
Martins, de universidades
portuguesas, Rafael Rodri-
guez Pietro, da Universida-
de Pablo de Olavide (Espa-
nha), e professores da
PUCRS, UFRGS e de outras
universidades nacionais. Nos
seminários temáticos, douto-
randos, mestrandos e pes-
quisadores poderão apre-
sentar seus trabalhos. Inscri-
ções: Proex (sala 201 do pré-
dio 40). Informações: 3320-

3680 ou www.pucrs.br/

eventos/lusobrasileiro.

Morre o Ir.
Moacyr Empinotti
F

aleceu na manhã
de 13/6 o Ir. Moa-

cyr Empinotti, enquan-
to rezava na capela da
Casa São José, em
Viamão. Natural de An-
tônio Prado, morreu
aos 93 anos, dos quais
78 foram dedicados à
vida religiosa marista.
Foi diretor e professor
do então Instituto de
Filosofia e Ciências
Humanas da PUCRS,
Provincial de Porto Alegre, superior da comuni-
dade dos irmãos da PUCRS e atuou como mis-
sionário na África. A missa de sétimo dia será ce-
lebrada na sexta-feira, 18/6, às 18h30min, na
Igreja Universitária Cristo Mestre.

PUCRS apoiará
redesdecooperação
A

PUCRS e o governo do Estado assinaram
convênio ligado ao Programa Redes de Co-

operação, envolvendo a Pró-Reitoria de Exten-
são Universitária, a Agência de Gestão Tecnoló-
gica da Universidade e a Secretaria do Desen-
volvimento e dos Assuntos Internacionais do RS.
O objetivo do programa é desenvolver a cultura
associativa de pequenos e médios empresários,
atuantes no mesmo segmento produtivo, com
interesses comuns em rede de cooperação. A
PUCRS vai atender e dar apoio a empresas dos
segmentos de farmácia, cafeterias, confecções
de moda jovem, lojas de móveis e indústria de
cosméticos de municípios das regiões Metropo-
litana, Delta do Jacuí e Litoral Norte. O progra-
ma, que tem 1.114 empresas participantes e re-
presenta um faturamento de mais de R$ 500 mi-
lhões anuais, permite marketing compartilhado,
reduz custos de produção e riscos de investi-
mento, amplia a escala produtiva de mercado e
traz recursos de crédito.

Secretariado Executivo
realiza seminário

N
esta sexta-feira, 18/6, ocorre o 5º Seminário Inter-
nacional de Secretariado Executivo da PUCRS, pro-

movido pela Faculdade de Letras. Os conferencistas
serão o Vice-Reitor Joaquim Clotet e a consultora de
recursos humanos Judith Elba Ferrán, que falarão so-
bre O que os executivos esperam dos profissionais de
Secretariado? A programação ocorrerá às 19h30min, no
auditório do prédio 9. As inscrições podem ser feitas na
secretaria da Faculdade (prédio 8, 4º andar). Informa-
ções: 3320-3528. O ingresso será 1kg de alimento não-
perecível a ser entregue no dia do evento.
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Ney Matogrosso
na PUCRS

Talentos em
Relações Públicas

Ney Matogrosso e Pedro Luis
e A Parede farão apresentação
juntos, no Salão de Atos da
PUCRS (prédio 4), nos dias
19/6 (21h) e 20/6 (17h). Os in-
gressos podem ser adquiridos
na Griffe PUCRS (prédio 8).
Alunos, professores e funcioná-
rios têm direito a desconto.
Apoio: Instituto de Cultura Mu-
sical. Informações: 3320-3500,
ramal 4860.

Projetos de comunicação de-
senvolvidos por formandos do
curso de Relações Públicas se-
rão divulgados na 22ª Mostra
de Talentos em RRPP. A exposi-
ção terá o formato de feira, com
20 trabalhos, ocorrendo no
Centro de Eventos da Universi-
dade no dia 23/6, das 18h30min
às 22h. A entrada é franca e
aberta à comunidade. No lo-
cal, haverá posto de recolhi-
mento de agasalhos e alimen-
tos não-perecíveis. Os alunos
do 7º semestre de Relações
Públicas apresentam os proje-
tos experimentais desenvol-
vidos pelos acadêmicos do 8º
semestre. Informações: www.

mostradetalentos.raioz.com.

Shorinji
Kempo

Pela terceira vez, a PUCRS se-
dia o Seminário Brasileiro de
Shorinji Kempo nos dias 18,
19 e 20/6. Essa arte marcial
japonesa, fundada em 1947, é
uma disciplina de treinamento
da mente e do corpo voltada
à autodefesa, desenvolvimen-
to espiritual e melhora da saú-
de. No domingo, dia 20, às
14h, haverá apresentação de
mestres do Japão, da Organi-
zação Mundial de Shorinji
Kempo, e participantes do
evento, com entrada franca.
Local: Parque Esportivo.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é edi-
tado pela Assessoria de Comunicação So-
cial da Universidade. Coordenador da As-
sessoria e Diretor-Editor: Carlos Alberto
Carvalho • Editora Executiva: Magda Achutti
• Redação e Edição: Ana Paula Acauan,
Magda Achutti e Mariana Vicili • Estagiária:
Caroline Eidt • Revisão: José Renato
Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense De-
sign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para fi-
car por dentro das notícias diárias da Uni-
versidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Intercâmbio entre
universitários e empresas

N
o dia 22/6, das 18h30min às 19h30min, e no dia 6/8, às 15h,
a Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucio-
nais da PUCRS e a Associação Internacional de Estudantes

Universitários (Aiesec) promovem palestras sobre a seleção de estu-
dantes para trabalhar no exterior ou no escritório da Aiesec em Porto
Alegre. A Associação não tem fins lucrativos e procura oferecer expe-
riências a jovens universitários ou recém-formados no Brasil e fora do
País. As palestras ocorrem no auditório do 9º andar do prédio 50.
Informações: 3320-3660.

Expo
Business
mostra
projetos

inovadores
A

lunos do 3º semestre de Ad-
ministração de Empresas

com Ênfase em Empreende-
dorismo e Sucessão realizam na
segunda-feira, 21/6, a Expo Bu-
siness – Feira de Novos Em-
preendimentos. Divididos em gru-
pos, os estudantes apresentarão
idéias e projetos de produtos e
serviços inovadores e alterações
em outros já existentes. Às 19h,
no auditório térreo do prédio 50,
o proprietário do Café do Merca-
do, Clóvis Althauf Júnior, fará uma
palestra sobre a introdução de
novos produtos no mercado. A
feira ocorrerá das 19h30min às
22h na sala anexa ao auditório.
O evento é aberto ao público e
tem entrada franca. Informações:
expo2004@mail.com.

anoteanote

Criança
fazendo arte
D

e 19/6 a 7/8, às 9h, será ofe-
recido o Curso de Extensão

Criança fazendo arte, dirigido a
professores de séries iniciais e
educadores em
geral. O objetivo
do curso é mos-
trar como os
materiais foram
sendo desco-
bertos e usados
na Educação.
Sempre aos sá-
bados, das 9h às 12h. Informa-
ções e inscrições: Pró-Reitoria de
Extensão Universitária (sala 201
do prédio 40 e 3320-3680).

Educação
de jovens
e adultos

O
Fórum Estadual de Educa-
ção de Jovens e Adultos

será realizado dia 18/6 no teatro
do prédio 40. O evento, com
apoio do Núcleo de Educação de
Jovens e Adultos (Neja) da Facul-
dade de Educação, inclui apre-
sentações culturais e plenárias.
Às 14h30min, haverá a palestra
Políticas Públicas atuais de EJA:
Financiamento, Alfabetização e
Continuidade, com Timothy Ire-
land, da Diretoria de Educação
de Jovens e Adultos da Secreta-
ria de Educação Continuada, Al-
fabetização e Diversidade (MEC).
Inscrições gratuitas. Informações:
0800-518555 ou 3320-3500, ra-
mal 4768 (Neja/PUCRS).
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Visitaram a PUCRS,
a convite da Pró-
Reitoria de Pesqui-
sa e Pós-Gradua-
ção, o presidente
do Tribunal de Jus-
tiça do Estado, Os-
valdo Stefanello, e
os desembargado-
res Sérgio Chaves,
Luiz Felipe Santos
e Antônio Carlos
Pereira. Os magis-
trados conheceram
o Centro de Biolo-
gia Genômica e
Molecular com vis-
tas a uma futura
parceria entre a
Universidade e o
TJE para execução
de exames que de-
terminem o vínculo
genético entre as
pessoas.

O Grupo de Pesquisa em Tecnologias
do Imaginário, coordenado pelos pro-
fessores Francisco Menezes-Martins e
Juremir Machado da Silva, do Progra-
ma de Pós-Graduação em Comunica-
ção Social, estabeleceu parceria com o
Grupo CiberIdea, da UFRJ, e com o
Grupo de Pesquisa em Imaginário e
Materialidades na Comunicação, da
Universidade Estadual do Rio de Janei-
ro. A aliança, liderada pela PUCRS, reú-
ne alguns dos principais pesquisado-
res da área para atividades em comum.
Além de publicações conjuntas, será
promovido o 1º Simpósio Nacional em
Imaginário Tecnológico, Materialidades
na Comunicação e Tecnologias do Ima-
ginário, em dezembro, na UERJ.

Moisés Bauer, coordenador do Depar-
tamento de Ciências Microbiológicas da
Faculdade de Biociências e pesquisador-
orientador do Instituto de Pesquisas Bio-
médicas, está no 5th World Congress on
Stress, em Londres. É o único palestrante
da América Latina. Tema de sua palestra:
Estaria o envelhecimento saudável as-
sociado com uma resistência periférica a
glicocorticóides?

Além do tempo que se deve destinar
ao trabalho, às necessidades fisioló-
gicas e psíquicas do cotidiano,
como comer e dormir, e ao convívio
com a família, amigos e sociedade,
é muito importante para o ser huma-
no também reservar um tempo para
o ócio, ou seja, ao descanso e ao
lazer. Diversos benefícios podem
ser apontados, tanto físicos como
psicológicos, observados principal-
mente no rendimento do trabalho,
pois a pessoa encara suas tarefas
de uma maneira mais positiva e com
mais disposição. O ócio tem um po-
der compensatório, é uma grande
fonte de criatividade e permite pro-
var-se a si mesmo e mostrar aos ou-
tros sua identidade. A quantidade
de tempo reservada ao ócio e o tipo
de atividade deve variar de pessoa
para pessoa, de acordo com o tra-
balho que realiza. Por exemplo, se
alguém trabalha diariamente em

A importância do ócio

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Viva
Bem, entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br
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viva bemviva bem

fique por dentrofique por dentro

Dedique-se a atividades que lhe
tragam prazer, que signifiquem
um desafio.

Organize-se e não preencha o
tempo reservado ao ócio para
outras atividades.

Procure fazer algo diferente do
seu trabalho.

Faça intervalos mais curtos em
espaços mais distribuídos.

A Equipe Universitária de Futsal Masculino da
PUCRS conquistou o primeiro lugar nos Jo-
gos Universitários Gaúchos, realizados pela
Federação Universitária Gaúcha de Esportes
(Fuge) na Unisinos, dias 12 e 13/6. Venceu
todos os jogos e, na final contra o time da
Unisinos, fez 3 x 2. A PUCRS representa o Rio
Grande do Sul nos Jogos Universitários Bra-
sileiros, de 10 a 18/7, em São Paulo.

A Gerência de Recursos Humanos, por inter-
médio do Serviço Especializado em Segu-
rança e Medicina do Trabalho, realizou trei-
namento sobre o uso correto de equipamen-
tos de proteção a 60 funcionários e professo-
res do Campus Uruguaiana. Foram aborda-
dos temas como a prevenção de acidentes
de trabalho e a forma correta de utilizar equi-
pamentos com a máxima proteção. O treina-
mento foi ministrado pelo engenheiro de se-
gurança do trabalho Guilherme Fraga.

Rogério Voser, professor da Faculdade de Edu-
cação Física e Ciências do Desporto, participa
como palestrante do Ciclo de Treinamento e
Palestras, oferecido aos professores de Educa-
ção Física da Rede Pública de Ensino de Ron-
dônia. No evento, que ocorre em Porto Velho,
Voser aborda o tema Futsal na Escola.
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ÓCIO SAUDÁVEL

Culturais, como música, teatro,
pintura e dança, entre outras.

Esportivas.

Algum hobby, como colecionis-
mo, fotografia, desenho e jardi-
nagem.

Trabalhos voluntários.

EXEMPLOS DE
ATIVIDADES

frente a um computador, pode fa-
zer depois uma atividade física,
que é bem diferente do seu traba-
lho, em vez de simplesmente pre-
encher o tempo assistindo à televi-
são. Deve-se também ter autocon-
trole para que o ócio não se torne
um vício e acabe atrapalhando as
outras atividades do seu dia-a-dia.
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“Solidariedade: que nenhuma solidão nos seja estranha.”
(Ir. Evilázio Teixeira)

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história — www.pucrs.br/pastoral

16

17

18

agendaagenda

pastoral e vocepastoral e voce

21

22
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*
 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br

FALE CONOSCO

Entre em contato com a Reda-
ção pelo 3320-3500, ramais
4338 e 4446, fax 3320-3603 ou
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

Às 14h30min, Coral da TotalIdade. Promoção: Universidade da
TotalIdade. Todas as quartas-feiras. Local: Igreja Universitária Cris-
to Mestre. Informações: 3320-3508.
Inscrições abertas para o curso de Legislação ambiental, com início em 19/7. Promoção: Fundação Irmão José
Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas para o curso de Do-In – automassagem japonesa. Promoção: Fundação Irmão José Otão.
Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas (até 30/6) para o Congresso Internacional de Comunicação – IAMCR, com início em 25/7.
Promoção: Faculdade de Comunicação Social. Informações e inscrições: www.pucrs.br/famecos/iamcr.
Inscrições abertas para o curso de Gestão e liderança de equipes, com início em 5/7, a partir das 19h.
Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130,
www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas (até 11/7) para o Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais. Promoção: Faculda-
de de Engenharia. Inscrições: www.pucrs.br/feng/pos/stricto/pgetema. Informações: 3320-3500, ramal 4059 ou
prédio 30, bloco 5, sala 152.
Inscrições abertas para o curso Teoria e prática de rotinas trabalhistas, com início em 28/6, a partir das 19h.
Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130,
www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas para o Simpósio de gestão tecnológica e sistemas de informação (sites), com início em 9/8,
a partir das 19h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

*Às 18h, Reunião para esclarecimentos e informações sobre obesidade, cirurgia bariátrica e vida saudável.
Promoção: Centro de Obesidade Mórbida do Hospital São Lucas da PUCRS. Local: Anfiteatro Irmão José Otão,
2º andar do HSL. Entrada franca.
Inscrições abertas para o curso de Preposto, com início em 10/7, todos os sábados a partir das 8h. Promoção:
Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500,
ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas (até 18/6) para o curso de especialização Gerontologia Social, com início
em 1º/7. Promoção: Faculdade de Serviço Social. Informações: servico-social-pg@pucrs.br,
www.pucrs.br/uni/poa/fss ou 3320-3539. Inscrições: prédio 15, 3º andar, sala 330.
Inscrições abertas para o 2º Congresso de Atividade Motora Adaptada do Mercosul,
com início em 14/7. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto.
Informações: www.pucrs.br/eventos/sobama ou 3320-3683.
Início do curso de Análise de dados com SPHINX, a partir das 8h. Promoção: Faculdade
de Administração, Contabilidade e Economia. 

*Inscrições abertas para o curso de Danos em edificações, concretos, alvenarias e
revestimentos, com início em 10/7, a partir das 8h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*Inscrições abertas para o curso Auxiliar/ assistente de recursos humanos, com início em 12/7. Promoção:
Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130,
www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas (até 11/7) para o Mestrado em Engenharia Elétrica. Promoção: Faculdade de Engenharia.
Inscrições: www.pucrs.br/feng/pos/stricto/ppgee. Informações: 3320-3540 ou prédio 30, bloco 5, sala 152.
Às 19h, início do curso de Recrutamento, seleção e acompanhamento de pessoal. Promoção: Fundação
Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou
fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas para o 4º Curso de Inverno de Bioética, com início em 5/7, a partir das 8h30min. Promo-
ção: Faculdade de Biociências. Informações: www.pucrs.br/fabio/bioetica. 

*Inscrições abertas (até 30/7) para o curso de Especialização em Análises clínicas. Promoção: Faculdade de
Farmácia. Informações e inscrições: www.pucrs.br/farmacia, farmacia-pg@pucrs.br, 3320-3500, ramal 4533.
Último dia de inscrições para o Mestrado em Psicologia Clínica e Psicologia Social da Personalidade e
Doutorado em Psicologia. Promoção: Faculdade de Psicologia. Informações e inscrições: http://www.pucrs.br/
psico/pos/.
Inscrições abertas para o curso Relato de histórias de famílias em estudos genealógicos e nas ciências
heróicas (genealogia heráldica e direito tradicional), com início em 9/8, a partir das 19h30min. Promoção:
Faculdade de Comunicação Social. 

*Às 18h30min, primeira palestra de esclarecimento sobre Estudos no exterior. Promoção: Assessoria para
Assuntos Internacionais e Interinstitucionais e Association Internationale des Etudiants em Sciences Economi-
ques et Commerciales (Aiesec). Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Informações: prédio 1, sala 201,
3320-3660 ou aaii@pucrs.br.


