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As novas instalações do Laborató-

rio de Tratamento de Imagens e Geopro-

cessamento serão inauguradas no dia

13/5, às 18h, no prédio 5, sala 306. Li-

gado ao Departamento de Geografia da

Faculdade de Filosofia e Ciências Huma-

nas, o setor conta com maior número de

microcomputadores (12), três GPS (sis-

tema de posicionamento geográfico que

dá as coordenadas de um lugar na Terra),

dez estereoscópios, uma mesa digitalizadora e scanner. No dia 13/5 o

coordenador Regis Lahm apresenta os projetos em andamento no Labo-

ratório e lança a reformulação do site www.pucrs.br/ffch/lab-geo. Além

do curso de Geografia, o Laboratório atende alunos de Engenharia Civil e

de especialização em Gestão para Qualidade do Meio Ambiente, Geogra-

fia para o Terceiro Milênio e Saneamento em Obras Civis.

Laboratório recebe novas instalações

Solidariedade
envolve comunidade

acadêmica
De 15 a 21/5, a PUCRS realiza a 11ª Semana da Solidarieda-

de, que inclui atividades sociais envolvendo todas as unidades
acadêmicas. Tem como principais eventos o Torneio Esportivo So-
lidariedade, Feira de Promoção da Saúde e Seminário Solidariedade
e Paz. Também são oferecidos cursos rápidos à comunidade e pa-
lestras sobre Balanço Social e Como consumir alimentos saudá-
veis e seguros, entre outras. A promoção é da Pró-Reitoria de As-
suntos Comunitários, Projeto Solidariedade e Centro de Pastoral. A
programação completa está no site www.pucrs.br/pastoral/
solidariedade. Informações: 3320-3552 ou ramal 4506 e sala 103
do prédio 17. Confira, no quadro abaixo, alguns dos eventos:

Seminário Solidariedade
e Paz

Campanha de coleta de
leite e alimentos
não-perecíveis

Campanha de coleta de
armações de óculos para
Hospital São Lucas
Visitação à Faculdade de
Ciências Aeronáuticas
pela comunidade
Arrecadação de livros e
revistas
Feira de Promoção da
Saúde
Celebração Eucarística
Teatro A minha alma: a
paz que eu não quero
Premiação do Concurso
Literário A Paz
Projeto Monografia Nota 10
Missa da Solidariedade
Show de Música e Teatro
com funcionários do HSL
Torneio Esportivo
Solidariedade e de
Recepção aos Calouros
Serviço de Atendimento
Jurídico Gratuito

Nesta quarta-feira (11/5) ocorre nova edição
do Projeto Fé e Cultura. Os professores Pergentino Pivatto, da Faculdade de Educa-
ção, e Marisa Müller, da Psicologia, tratam do tema Espiritualidade e saúde: a im-
portância da oração. O Projeto inclui confraternização, das 17h45min às 18h15min,
antes da palestra. No final há integração, das 18h55min às 19h15min. Local: audi-
tório do 9º andar do prédio 50. Informações: www.pucrs.br/feecultura.

Psicossomática é tema de evento
Relação entre o bom humor e a saúde, a psicossomática e a espiritualidade

em diferentes abordagens psicoterapêuticas, o corpo e a dor, a saúde do cuida-
dor e as contribuições da Educação, da Física Quântica e da Bioenergética do
Psiquismo são alguns dos temas da Jornada Gaúcha de Psicossomática, pro-
movida pela Faculdade de Psicologia. O evento ocorre de 12 a 14/5 no auditório
do prédio 11. As inscrições podem ser realizadas na sala 201 do prédio 40.
Informações: 3320-3680, proex@pucrs.br ou www.pucrs.br/proex, no link
Cursos e Eventos.

Odontologia tem 18ª Jornada
São esperados mais de dois mil participantes na 18ª Jornada Odontológica

dos Formandos da PUCRS que ocorre no Centro de Eventos (prédio 41), de 11
a 14/5. O tema deste ano é Tecnologia: A realidade na clínica odontológica. Um
dos convidados é Carlos Gonzalez, de Indiana (EUA), que ministra o curso Den-
tística: Uma visão de futuro no dia 14/5, às 8h30min. Outros cursos previstos
são Estética em prótese fixa, O desenvolvimento da Odontopediatria nos últi-
mos 20 anos, Diagnóstico precoce do câncer bucal e Células-tronco em
Odontologia. Inscrições: secretaria da Faculdade de Odontologia, no prédio 6.
Informações pelo site www.pucrs.br/jornadaodonto.

Foto: Gilson Oliveira

EVENTOS DATAS/HORÁRIOS LOCAIS
Dia 16, 19h
De 17 a 19/5, às
19h20min
De 16 a 21/5

16 a 21/5, das
13h30min às
22h30min
16 a 20/5, das 9h
às 11h e das 14h
às 17h
16 a 21/5

15/5, das 10h às
15h
18/5, às 18h30min
18/5, às 10h

19/5, às 16h30min

19/5, às 17h30min
20/5, às 10h
20/5, das 13h às
16h
21/5, das 8h às
18h

21/5, das 9h às
12h

Prédio 9, auditório

Diversas faculdades
do Campus Central,
HSL e Campi Viamão
e Zona Norte
Prédio 9, secretaria
da Fac. de Arquitetura
e Urbanismo
Prédio 10

Prédio 8, sala 305

Parque Farroupilha

Igreja Cristo Mestre
Salão de Atos do
Campus Viamão
Prédio 8, sala 305

Prédio 11, auditório
HSL, anfiteatro
HSL, anfiteatro

Parque Esportivo

Campus Zona Norte



Mostra Teccine
A Faculdade de Comunicação Social (Famecos) promove nesta

quarta-feira (11/5) às 14h, a Mostra Teccine PUCRS, com o filme
American Graffiti – Loucuras de Verão. Local: auditório da Famecos
(prédio 7). Após a exibição do longa-metragem, ocorrem palestra e
debate com o crítico de cinema Goida. O filme, de 1973, representa o
momento de mudança na vida de quatro adolescentes na última noite
de verão antes do início da Faculdade. Está na lista dos 100 filmes
de todos os tempos do American Film Institute. Entrada franca.
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Famecos
debate

reportagem
No dia 12/5, às 20h, será reali-

zado o debate Crise da Reporta-
gem – o jornalismo perdeu fôle-
go?, no auditório da Faculdade de
Comunicação Social (Famecos),
prédio 7, 1º andar. O evento é uma
iniciativa do aluno Eduardo Leite,
com apoio da coordenação do cur-
so de Jornalismo. Será discutida a
perda de espaço da grande repor-
tagem na mídia e o crescente con-
teúdo baseado no trabalho das as-
sessorias de imprensa. Participam
a coordenadora do Curso de Jorna-
lismo da Famecos/PUCRS, editora
regional do SBT de Porto Alegre,
Cristiane Finger, o diretor-editor do
jornal JÁ, Elmar Bones, e o repórter
de Zero Hora Humberto Trezzi. A
mediação do debate será do pro-
fessor e jornalista Vitor Necchi.

CZN recebe oficinas pedagógicas
O Campus Zona Norte reunirá representantes de Alvorada,

Cachoeirinha, Glorinha e Gravataí e da Zona Norte da Capital

para participar das Oficinas Pedagógicas - Núcleo de Apoio à

Educação em Ciências e Matemática, do Museu de Ciências e

Tecnologia da PUCRS. O evento gratuito será no dia 14/5, das

8h às 12h e das 14h às 18h. As oficinas destinam-se a profes-

sores de Ciências e Matemática dos Ensinos Fundamental e

Médio. A lista consta no site www.pucrs.br/czn. Informações:

3366-8242.

Almoce
a um preço

especial
O Prato Especial

(R$ 3,50) é oferecido a
alunos da PUCRS. Con-
fira o cardápio no site
www. pucrs.br/prac/
pratoespecial. As refei-
ções de 11 a 13/5:

QUARTA-FEIRA – 11/5

QUINTA-FEIRA – 12/5

SEXTA-FEIRA – 13/5

QUARTA-FEIRA – 11/5
Arroz, feijão, carne assa-
da, batata com ervas e
saladas.

QUINTA-FEIRA – 12/5
Arroz, feijão, frango cro-
cante, cenoura sauté e
saladas.

SEXTA-FEIRA – 13/5
Arroz, feijão, almôndega,
macarrão oriental (molho
shoyu, cebola, pimentão)
e saladas.

A rede de cooperação Crie Mais Brasil,
primeira dos segmentos de aviamentos, teci-
dos e artesanato do Estado, foi lançada em
9/5. São 22 pequenas empresas gaúchas
unidas numa única marca e compartilhando
técnicas de gestão, negociação e marketing.
A rede foi originada pelo programa da Secre-
taria Estadual do Desenvolvimento e Assun-
tos Internacionais, com consultoria e suporte
técnico da PUCRS e da Feevale. A meta é
chegar ao final de 2005 com pelo menos 50
empresas participantes.

O professor da Universidade Federal do
Ceará (UFC) Orlando Cruxên está realizan-
do trabalho em conjunto com a professora
da Faculdade de Psicologia MARIA LÚCIA
TIELLET. A pesquisa aborda o tema da clí-
nica-escola e tem por objetivo comparar a
psicoterapia na clínica-escola da UFC com
a da PUCRS. Cruxên faz seu pós-doutorado
no Programa de Pós-Graduação em Psico-
logia da Universidade.

Dos 14 professores da Faculdade de Psi-
cologia inscritos nos editais do CNPq, dez
conseguiram o auxílio, sendo cinco no edital
Universal e cinco no de Ciências Humanas.

As Pró-Reitorias de Assuntos Comunitários e de Admi-
nistração e Finanças, por meio da Gerência de Recursos Hu-
manos e da Prefeitura Universitária, com o Centro de Pasto-
ral e o apoio da Associação dos Funcionários, lançaram a
revitalização do Programa Vida com Qualidade, pelo projeto
Conversando com elas/eles. São oportunidades para refle-
xão e troca de idéias. O próximo encontro do Conversando
com elas será no dia 17/5, com o tema Família-relaciona-
mento/afetividade. O Conversando com eles, dia 20/5, será
sobre Alcoolismo e drogas. Os encontros ocorrem na sala 413
do prédio 50, das 11h30min às 12h15min. Informações: ra-
mal 4359, na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.

Professora ANA TÉR-
CIA RODRIGUES lan-
çou livro que é resul-
tado de sua disserta-
ção defendida no
Mestrado em Admi-
nistração e Negócios.
A obra A ética como
componente estraté-
gico para seguradoras,
com prefácio do Reitor
Ir. Joaquim Clotet, foi
publicada pela Funda-
ção Escola Nacional
de Seguros. Analisa
problemas éticos per-
cebidos no setor, bem
como as principais
barreiras à conduta
ética enfrentadas pe-
los profissionais.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Os alunos KARLO TINOCO e GUSTAVO CORREA, da Facul-
dade de Direito, participaram, na Universidade de Oxford (In-
glaterra), do Internacional Intellectual Property Moot, compe-
tição internacional de propriedade intelectual que reuniu 22
universidades. O desempenho dos brasileiros foi elogiado pe-
los organizadores do even-  to. Os acadêmicos foram orienta-
dos pela doutoranda HELENARA AVANCINI.



Bioética na
Semana de

Enfermagem
Dias 12 e 13/5 ocorre a 66ª

Semana Brasileira de Enferma-
gem, com o tema Bioética e os
modos de ser da Enfermagem.
Haverá debates sobre assuntos
como terapias nutricionais, Bioé-
tica, ética na pesquisa, transe-
xualismo, aborto e doação de ór-
gãos. A promoção é da Associa-
ção Brasileira de Enfermagem
(Aben-RS), com o apoio do curso
de Enfermagem da PUCRS. Local:
auditório do térreo do prédio 50.
As inscrições são feitas na Aben
(Avenida Venâncio Aires, 1191,
sala 142). Informações pelo tele-
fone (51) 3332-8622 ou e-mail
aben.rs@terra.com.br.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em
contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Manutenção
do carro ajuda a

prevenir acidentesAmanutenção periódica do seu automóvel e alguns cuida-
dos essenciais com o veículo, além de manter o carro em
bom funcionamento, ajuda a prevenir muitos acidentes e

salvar vidas. Pensando nisso, selecionamos algumas dicas de cui-
dados com automóveis:

Coloque um protetor de cárter para impedir danificações com
pedras e outros detritos pelo caminho.
Se tiver ar-condicionado, ligue-o pelo menos uma vez por sema-
na para manter suas peças lubrificadas. A pressão do gás refri-
gerante deve ser verificada a cada 20 mil km.
Preste atenção nas luzes dos faróis alto e baixo, mantendo-os
sempre regulados.
Ao lavar a parte de baixo do carro, use somente água e sabão
neutro, para não ressecar as borrachas.
Procure não lavar o veículo sob sol ou com carroceria quente,
evitando manchas, rachaduras e bolhas.
Evite apoiar o pé sobre o pedal da embreagem, pois pode provocar
o desgaste de peças como discos de embreagem e rolamentos.
Equipe seu carro somente com pneus indicados no manual do
proprietário. Eles devem ser calibrados a cada duas semanas ou
antes de viagens.
Ao instalar equipamentos que aumentem o consumo de energia,
como ar-condicionado e rádio mais potente, deve-se redimen-

sionar o sistema elétrico do automóvel.

Gestão
criativa
O Congresso Gaúcho

de Recursos Humanos, de
16 a 18/5, ocorre no Cen-
tro de Eventos da PUCRS.
Promovido pela Associa-
ção Brasileira de Recursos
Humanos e com apoio da
Universidade, trata do
tema Gestão criativa:
aprendendo a pensar so-
luções. A abertura, dia
16/5, às 13h30min, conta
com a palestra Liderança
na Incerteza e no Caos, de
Margareth Wheatley, dos
EUA, especialista em ges-
tão sistêmica e liderança.
Informações pelo site
www.abrhrs.com.br/
congregarh ou telefone
3361-8230.

Semana do
Assistente Social

A Faculdade de Serviço Social realiza a Sema-
na do Assistente Social. No dia 11/5, às
19h30min, haverá o painel Sessenta anos de
protagonismo na produção de conhecimento em
Serviço Social. A professora Jane Prates trata do
tema Possibilidade de mediação entre a teoria
marxiana e o trabalho do Assistente Social. A
professora de Educação Física e mestre em Servi-
ço Social Jacéia Netz fala sobre Abandono no
meio do caminho: estratégias de inclusão de tra-
balhadores bancários através da ação do sindi-
cato dos bancários de Porto Alegre. O assunto
Percurso da formação profissional em Serviço
Social no mundo da saúde: novos rumos media-
dos pela comunicação será abordado pela assis-
tente social Suzane Silva. Informações e inscri-
ções: sala 330 do prédio 15, fone 3320-3546. Dia
12/5, às 18h30min, o Conselho Regional de Serviço
Social oferece a palestra Contextualizando o Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), com Aldaíza
Sposati (PUC-SP). Detalhes: 3224-3935. Local das
palestras: prédio 15, sala 240.

Superdicas
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Toda semana

A cada 10 mil km

A cada 20 mil km
Entre 30 e 50 mil km

A cada 40 mil km

A cada 60 mil km

PERÍODO O QUE FAZER
Verificar o nível de água do radiador ou vaso de expansão
e da bateria, com o carro frio, tarefa desnecessária para
baterias seladas; calibrar os pneus; verificar o nível do
óleo do motor, que deve ser trocado de acordo com a
quilometragem ou o tempo determinado pelo fabricante.
Substituir o filtro a cada duas trocas de óleo.
Verificar as pastilhas de freio; fazer o rodízio das rodas,
alinhamento e direção.
Verificar o escapamento.
Trocar o filtro do combustível. Limpar os bicos injetores do
sistema de injeção eletrônica.
Verificar a suspensão: revisão completa de eixos, molas,
rolamentos, pivôs, terminais, coxins, bandejas, batentes,
buchas e juntas homocinéticas.
Substituir velas com eletrodos de platina. As de cobre
devem ser trocadas a cada 15 mil km e as de prata ou
eletrodos múltiplos depois de 30 mil km.

Algumas revisões e trocas periódicas importantes:



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Cursos ATC/Famecos – Final Cut
Curso: Origami

Programa Universidade Missionária

Famecos em Arte – Exposição da Produção Artística de
Professores e Alunos da Unidade

Curso: O Ministério Público Federal e a Repressão ao
Abuso do Poder Econômico
Curso: ICAO 2008 e a Exigência da Língua Inglesa
Especialização em Psicooncologia

9º Encontro Gaúcho de Imunologia
Curso: Gastronomia Provençal
Curso: Criação e Formação de Textos com Word
Painel: Movimentos Sociais e Democracia: um debate
sobre a Marcha dos Sem-Terra a Brasília

Cursos ATC/Famecos – Flash Básico
Curso: Perícias em Avaliações de Imóveis
Lançamento do CD e show do Uakti em Oiapok Xui
Curso: Gastronomia Francesa
Especialização em Geriatria e Gerontologia (extensivo)

Oficinas Pedagógicas do Naecim no Campus Zona
Norte
Recital de Lançamento do CD Canções Brasileiras

Seminário Economia às 5 ½

Cursos ATC/Famecos – Dreamweaver Básico
Curso: Gastronomia Mediterrânea – culinária espanhola
Curso: Gastronomia Italiana
Curso: Intervenção Motora Lúdica Inclusiva
Exposição: Homenagem a Albert Einstein em
Comemoração ao Ano Internacional da Física:
um Convite à Leitura sem Limites
Ciclo de Seminários PET Biologia sobre Epistemologia,
Ciência e Evolução
1º Seminário Internacional Pessoa Adulta, Saúde e
Educação
Cursos ATC/Famecos – Dreamweaver Avançado
Curso: Habilidades Gerenciais para Novos Gerentes
11ª Jornada de Estudos do Oriente Antigo

Globaltech – Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação

As aulas começam hoje, a partir das 19h30min. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
As aulas começam hoje, a partir das 19h50min. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações:
3320-3583 ou cultura-japonesa@pucrs.br. 
Inscrições abertas, até 20/5, para as missões em Butiá e na Vila Fátima. Promoção: Centro de Pastoral.
Informações e inscrições: prédio 17, sala 101, 3320-3576 ou www.pucrs.br/pastoral/missionaria.
Inscrições abertas até 13/5. O evento ocorre em 9/6. Organização: alunos do curso de Relações Públicas
da disciplina de Estudos dos Meios e Ações Aproximativas. Informações: Priscila da Silva, pelo
3023-4779 ou no Laboratório de Eventos da Famecos, 3320-3500, ramal 4116.
Inscrições abertas. As aulas começam em 14/5. Promoção: Faculdade de Direito. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 17/5. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. 
Último dia de inscrições. Promoção: PUCRS Virtual. Informações e inscrições: www.ead.pucrs.br,
3320-3651, 3320-3529 ou 3320-3644.
Inscrições abertas. O evento começa em 19/5. Promoção: SBI-Regional Sul em parceria com a PUCRS. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 30/5. Promoção: Fac. de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/6. Promoção: Fac. de Adm., Contabilidade e Economia. 
Às 19h30min, com a participação do professor Pedrinho Guareschi e representantes do MST. Promoção:
Centro de Pastoral e diretórios acadêmicos das Faculdades de Serviço Social, Psicologia e Teologia. Local:
auditório do prédio 81. Informações: 3320-3500, ramal 4027.
As aulas começam hoje, a partir das 12h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
As aulas começam hoje, a partir das 19h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Início às 21h30min. Local: Salão de Atos (prédio 4). Apoio: Instituto de Cultura Musical. Informações: 3320-3582.
Inscrições abertas. As aulas começam em 4/6. Promoção: Fac. de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas até 30/6. As aulas começam em julho. Promoção: Instituto de Geriatria e Gerontologia.
Informações: 3336-8153, 3320-3000, ramal 2590, ou igg@pucrs.br.
As oficinas, com duração de 4h cada, começam hoje, a partir das 8h. Local: Campus Zona Norte (Av.
Baltazar de Oliveira Garcia, 4879. Bairro Rubem Berta). Informações: 3366-8242.
Início às 18h com a participação de Adriana de Almeida e Olinda Allessandrini. Local: Igreja São José.
Apoio: Instituto de Cultura Musical. Informações: 3320-3582.
Início às 17h30min. Tema: Debate de Conjuntura. Palestrantes: Adelar Fochezatto e Duílio Bêrni.
Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Entrada franca.
As aulas começam hoje, a partir das 12h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
As aulas começam hoje, a partir das 19h. Promoção: Fac. de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 31/5. Promoção: Fac. de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/6. Promoção: Fac. de Educação Física e Ciências do Desporto. 
A exposição começa hoje e vai até o dia 21/5. Local: Biblioteca Central Irmão José Otão (prédio 16, 2º
andar). Informações: 3320-3586 ou bceper@pucrs.br.

Início às 13h10min, com o tema Evolução e Biologia. Ministrante: professor Luiz Glock. Local: prédio 12C,
sala 142. Promoção: PET Biologia. Entrada Franca.
Inscrições abertas. O evento começa em 24/5. Promoção: Faculdade de Educação. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 30/5. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 3/6. Promoção: Fac. de Adm., Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. O evento começa em 17/6 e terá como tema O mundo antigo: patrimônio e memória.
Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
O evento começa hoje. Local: Centro de Exposições da Fiergs. A Universidade expõe suas ações na área
de tecnologia. Participam empresas abrigadas na Raiar, Incubadora de Empresas da PUCRS. Informações:
www.rbs.com.br/globaltech.
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Entre em contato com a Redação pelo

3320-3500, ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história – www.pucrs.br/pastoral

A função da ciência não é
acrescentar mais anos à vida, mas
acrescentar mais vida aos anos.

John Osborn


