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A Faculdade de Comunicação Social abre espaço para seus alunos e

professores exporem produções artísticas. A Famecos em Arte ocorre

nesta quinta-feira, 9/6, no saguão do prédio 7, das 9h às 21h30min. A

visitação é aberta ao público. A primeira edição do evento abrange tra-

balhos das categorias desenho, ilustração a nanquim, aquarela, giz pas-

tel, poesia e contos, pintura acrílica em peça de madeira, grafite, foto-

grafia, animação, escultura em barro e caixas de madeira. Haverá tam-

bém uma mostra de desenho das crianças hospitalizadas no Hospital

São Lucas, parceria com o curso de Psicopedagogia. A mostra é organi-

zada pelos alunos do curso de Relações Públicas, da disciplina de Estu-

dos dos Meios e Ações Aproximativas.

Famecos promove exposições de arte

Últimos dias de
inscrições para

o Vestibular
Até quinta-feira, dia 9/6, a PUCRS recebe inscrições para o

Vestibular de Inverno 2005 oferecendo 57 opções de cursos e um
total de 3.725 vagas. Este concurso dá início a novidades, como a
realização das provas no final de semana, sábado e domingo. A
taxa de inscrição é de R$ 70. O Manual do Candidato está disponí-
vel para download na internet (www.pucrs.br/vestibular) ou pode
ser adquirido por R$ 5 nos locais de inscrições também até 9/6.

• Via internet (www.pucrs.br), 24h por dia
• Campus Central (Av. Ipiranga, 6681), saguão do prédio 11, das 8h às 21h
• Campus Viamão (Av. Senador Salgado Filho, 7000 – Viamão), das 8h às 21h
• Campus Zona Norte (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 4879), das 14h às 21h
• Campus Uruguaiana (BR 472, km 7 – Uruguaiana), das 8h30min às

11h30min e das 14h às 21h45min

Equipes vencem Jogos
Universitários Gaúchos

As equipes de futsal e de bas-
quetebol masculino da PUCRS fo-
ram campeãs dos 26º Jogos Uni-
versitários Gaúchos de 2005,
competição promovida pela Fede-
ração Universitária Gaúcha de Es-
portes, em São Leopoldo. O título
dá direito à Universidade repre-
sentar o RS nos Jogos Universitá-
rios Brasileiros, em Recife, de 16 a
26/6. O grupo de futsal masculino
é treinado pelo professor Rogério Voser e conta com o apoio dos acadêmicos
Rosélio Souza, como preparador físico, e Vitor Costa, na preparação de goleiros.
O de basquetebol masculino tem a coordenação técnica do professor Roberto
Mesquita. As equipes contaram com o apoio da Faculdade de Educação Física
e Ciências do Desporto, curso de Fisioterapia e Pró-Reitoria de Extensão.

Em debate o sentido
da vida e da morte

Aprender a morrer é o tema do Projeto Fé e Cultura do dia 9/6 que debaterá
o sentido da vida e da morte. Serão palestrantes os professores Luciano de Je-
sus, do curso de Filosofia, e Luiz Carlos Susin, de Teologia. O objetivo é questio-
nar a relação do ser humano com a morte, desde a banalização na mídia até a
dificuldade em aceitar a perda de pessoas próximas. A atividade tem entrada
franca e ocorre às 18h15min no auditório do 9º andar do prédio 50. Informa-
ções pelo e-mail feecultura@pucrs.br ou no site www.pucrs.br/feecultura.

ONDE SE INSCREVER

Museu participa da Semana do Meio Ambiente
O Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) participa até domingo,

12/6, da Eco-Exposição, evento integrante da 21° Semana do Meio
Ambiente de Porto Alegre, no Armazém 4 do Cais do Porto. Há pales-
tras, oficinas, feira de ciências, exposições fotográficas, apresenta-
ções circenses e outras atividades de educação ambiental. O MCT

participa com a exposição Espaço da Água, composta de uma mini-
estação de tratamento de água e painéis sobre a utilização correta
dos recursos hídricos. Experimentos como o Planeta em Alerta pos-
sibilitam o aprendizado interativo dos visitantes e serpentários com
animais vivos garantem o dinamismo das atrações.

Turismo Faz chega à 6ª edição
O curso de Turismo da Famecos promove no dia 14/6 mais uma

edição do Turismo Faz, espaço que divulga a experiência prática
dos alunos a partir das teorias aprendidas em aula proporcionando
maior aproximação entre professores, estudantes e familiares. Na
mostra deste ano serão contemplados trabalhos das disciplinas
Geografia das Paisagens Turísticas, Fotografia e Imagem do Turis-
mo, Turismo e Meio Ambiente, Marketing e Serviços Turísticos, Ser-
viço de Alimentos e o Turismo, Meios de Hospedagem e Projeto Ex-
perimental I e II, tendo como foco o ambiente natural no cenário
turístico. O Turismo Faz começa a partir das 18h, no Centro de
Eventos, prédio 41.

10 de junho de 2005

ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

25 e 26 de junho de 2005, das 14h às 18h

REALIZAÇÃO DO CONCURSO

www.pucrs.br/vestibular e fone 3320-3557

MAIS INFORMAÇÕES

Foto: Divulgação



Palestra esclarece
sobre intercâmbio

No dia 15/6, das 18h às 19h30min, haverá palestra de divulga-
ção sobre a 2ª Edição do Programa Brafitec/Capes. Refere-se à bol-
sa-auxílio para estudar na École Nationale d’Ingénieurs de Saint-
Étienne, na França. Público-Alvo: alunos de Engenharia Civil e Enge-
nharia de Controle e Automação. A palestra ocorre na sala 331 do
prédio 30.
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JÚLIO CÉSAR BICCA-MARQUES, profes-
sor da Faculdade de Biociências, participou
do 2º Congresso Mexicano de Primatologia,
em Xalapa (México), a convite da Associaci-
ón Mexicana de Primatología. Na ocasião,
proferiu a conferência Cognitive ecology and
social foraging in neotropical primates e mi-
nistrou o curso pré-congresso intitulado Una
metodología para el estudio de la ecología
cognitiva y el forrajeo social en primates
neotropicales. Propostas de convênio entre a
PUCRS e a Universidad Veracruzana e o Ins-
tituto de Ecología, A.C., também foram dis-
cutidas durante o evento.

Alunos do 3º ano do Ensino Médio e pro-
fessores do Colégio Marista Champagnat
acompanharam o 1º Painel de Bioética, or-
ganizado e promovido pela Instituição, com
quatro professores da PUCRS: RICARDO
TIMM DE SOUZA, LÍVIA PITHAN, JOSÉ RO-
BERTO GOLDIM e ÉRICO HAMMES. Eles
abordaram a influência da ética aplicada às
questões da saúde e da pesquisa em seres
humanos no cotidiano da sociedade. Deba-
teram ainda o tema células-tronco na visão
da Filosofia, da Biologia e da Medicina, do
Direito e da Teologia.

Projetos
do Campus
Zona Norte

No dia 9/6, das 17h45min às
19h30min, haverá a apresentação
de projetos do curso de Direito do
Campus Zona Norte (CZN). O traba-
lho Diagnóstico das necessidades
socioeconômicas e ambientais da
Vila Triângulo – Bairro Rubem Ber-
ta tem orientação do professor Orci
Teixeira e a bolsista é Márcia de
Fátima Guedes. O professor Aury
Lopes Júnior orientou a bolsista Pa-
trícia Pacheco no projeto Constru-
ção do Sistema Educacional Jurí-
dico-Ambiental Infantil nas esco-
las públicas de ensino fundamen-
tal de regiões urbanas (microrre-
giões), tomando como campo de
pesquisa a região de inserção da
PUCRS – CZN. A apresentação é
aberta ao público. Local: miniaudi-
tório (sala 241/C) do Campus.

Equipe de professoras da Faculdade de Psicologia,
integrada por Blanca Werlang, Irani Argimon, Maria Lucia
Tiellet Nunes, Margareth Oliveira e Marisa Campio Müller,
participou do 2º Congresso Brasileiro de Avaliação Psico-
lógica, em Gramado. Blanca e Maria Lucia ministraram
cursos sobre Autópsia Psicológica e Teste das Fábulas,
respectivamente. Com as demais colegas, integraram
mesas-redondas sobre uma linha de pesquisa desenvol-
vida na PUCRS que estuda os instrumentos utilizados na
avaliação da qualidade de vida em diferentes contextos e
em psicologia da saúde.

O coordenador do
mestrado e do douto-
rado em Direito, JUA-
REZ FREITAS, realizou
palestra na Universida-
de de Oxford para pro-
fessores, estudantes,
pesquisadores e profis-
sionais. O tema abor-
dado foi PPPs no con-
texto brasileiro (Public-
Private Partnerships in
the brazilian context).
Na ocasião, atuou
como debatedor o
professor Albert
Fishlow, da Universida-
de de Columbia (Nova
York). Freitas foi convi-
dado para concluir o
seu trabalho de pós-
doutorado em Oxford.

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

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

Hidroginástica
para a terceira idade

Oportunizar às pessoas entre 50 e 75 anos uma atividade fí-

sica completa, diferenciada e prazerosa é o objetivo das aulas de

Hidroginástica para a Terceira Idade promovidas pela Faculdade

de Educação Física e Ciências do Desporto. As atividades ocorrem

terças e quintas-feiras, das 13h às 14h, de 14/6 a 13/9. Inscri-

ções na Pró-Reitoria de Extensão (Proex), sala 201 do prédio 40.

Informações pelo telefone 3320-3680, e-mail proex@pucrs.br

ou no site www.pucrs.br/proex, no link Cursos e Eventos.

Almoce
por preço
acessível

Alunos da PUCRS po-
dem almoçar por R$ 3,50.
Confira no site www.pucrs.
br/prac/pratoespecial
o cardápio e a relação de
restaurantes e lancho-
netes que oferecem o
Prato Especial. As refei-
ções de 8 a 10/6:

A professora da Faculdade de Farmácia TEMIS CORTE
apresentou no 19º Congresso de Cosmetologia, em São Paulo, o
trabalho intitulado Desenvolvimento e avaliação da eficácia de
emulsões cosméticas para xerose senil. O estudo trata do de-
senvolvimento de produtos cosméticos hidratantes para pele
seca de pessoas idosas. A capacidade de hidratação foi quan-
tificada por métodos biofísicos não-invasivos em mulheres jo-
vens e idosas, a fim de comprovar e garantir a eficácia dos
mesmos.

A coordenadora da Assessoria para Assuntos Internacionais
e Interinstitucionais, SILVANA SILVEIRA, participou da 17ª Reu-
nião Anual do Fórum das Assessorias das Universidades Brasi-
leiras para Assuntos Internacionais, realizado na Universidade
Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. O tema do encontro foi As
relações internacionais acadêmicas: perspectivas para uma
política nacional.

QUARTA-FEIRA – 8/6
Arroz, feijão, guisado in-
crementado, batata doce
cozida e saladas.

QUINTA-FEIRA – 9/6
Arroz, feijão, frango à mi-
lanesa, panaché de legu-
mes (abobrinha, batata,
cenoura e couve-flor re-
fogadas) e saladas.

SEXTA-FEIRA – 10/6
Arroz, feijão, bife com
molho escuro, massa al
pesto e saladas.

QUARTA-FEIRA – 8/6
Arroz, feijão, guisado in-
crementado, batata doce
cozida e saladas.

QUINTA-FEIRA – 9/6
Arroz, feijão, frango à mi-
lanesa, panaché de legu-
mes (abobrinha, batata,
cenoura e couve-flor re-
fogadas) e saladas.

SEXTA-FEIRA – 10/6
Arroz, feijão, bife com
molho escuro, massa al
pesto e saladas.



Bolsas no Japão
Estudantes brasileiros que dominam

a língua inglesa e têm interesse em aper-
feiçoar seus conhecimentos no Japão po-
dem concorrer a bolsas de estudo. O go-
verno japonês concede 135 mil ienes (R$
636) mensais. Para cursar graduação
numa universidade do Japão, a duração
é de cinco anos. As áreas são de ciên-
cias humanas, sociais e naturais. Há va-
gas também para Curso Técnico Superior
para Engenharias (Civil, Elétrica, Eletrô-
nica, de Materiais, Mecânica, Naval e
Marinha Mercante), Arquitetura, Compu-
tação e Informática. Inscrições até 17/6.
Outras informações: cjpoa@terra.
com.br ou 3334-1299.
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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

Cuidados
ao comprar
pela internetComprar pela internet tem sido

uma opção cada vez mais pro-
curada pelos brasileiros, por

sua agilidade e praticidade, já que tudo
pode ser feito na comodidade de casa.
Segundo a Câmara Brasileira do Co-
mércio Eletrônico, em 2004 as vendas
pela internet no Brasil cresceram 42%
em relação ao ano anterior, movimen-
tando mais de R$ 970 milhões. Ven-
de-se CDs, livros, carros, eletrodomés-
ticos, comida, flores, objetos usados,
serviços variados e tudo o mais que
se possa imaginar. O Código Brasileiro
do Consumidor se aplica também às
transações eletrônicas, garantindo di-
reitos como troca do produto e arre-
pendimento da compra. Mesmo assim,
os consumidores devem tomar
alguns cuidados ao comprarem pela

internet:

Parque Esportivo tem mais descontos
Os descontos para aulas na Academia de Ginástica e na Escola de Natação do Parque

Esportivo foram estendidos a um público maior. Para a comunidade externa, há 5% de des-
conto nas mensalidades quando dois familiares estão matriculados. Quem paga menos:

Superdicas
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Certifique-se de que o site
tem comunicação de seguran-
ça. Uma das maneiras é ver
se aparece no canto inferior
da tela um cadeado ou chave;

Busque referências de amigos
ou familiares;

Verifique o endereço do for-
necedor e se existe um e-mail
ou telefone para contato;

Não forneça informações pes-
soais desnecessárias para a
compra;

Guarde todos os dados da
compra, como valores, itens
encomendados, número do
protocolo da compra, e-mails
trocados com o fornecedor e
imprima a confirmação do
pedido;

C O R R E Ç Ã O

Diferentemente do que foi publicado na

edição anterior, o professor Ernildo Stein é

vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências

Humanas. Organizou o livro A cidade de

Deus e a cidade dos homens: De Agostinho

a Vico – Festschrift para Luis Alberto de

Boni, lançado pela Edipucrs.

• Alunos
• Ex-alunos
• Funcionários
• Professores
• Familiares (1º grau*)
         Funcionários,
         professores e alunos
• Empresas terceirizadas**
         Proprietários
         Funcionários
• Professores tempo

determinado

PUCRS
• Funcionários
• Médicos
• Familiares (1º grau*)
         Funcionários
         Médicos
• Empresas terceirizadas**
         Proprietários
         Funcionários
• Médicos terceirizados

HSL
• Médicos
• Funcionários
• Familiares (1º grau*)
         Médicos

CENTRO CLÍNICO DA PUCRS

• Alunos
• Funcionários
• Professores
• Familiares (1º grau*)
         Funcionários,
         professores e alunos

COLÉGIO CHAMPAGNAT

• Funcionários
• Familiares (1º grau*)
         Funcionários

GRÁFICA EPECÊ

• Funcionários das
empresas integrantes

PARQUE TECNOLÓGICO

• Funcionários

FUNDAÇÃO IRMÃO
JOSÉ OTÃO

INFORMAÇÕES: PUCRS, prédio
80, Av. Ipiranga, entre o acesso
de carros ao Hospital São Lucas
e a Rua Prof. Cristiano Fischer.
Site www.pucrs.br/
parqueesportivo e e-mail
parqueesportivo@pucrs.br
Fone/fax: 3320-3622
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Verifique se há despesas
com fretes e taxas adicio-
nais e prazo de entrega;

O consumidor pode che-
car os dados cadastrais
da empresa acessando
www.registro.br;

Prefira comprar de sites
mais conhecidos, como
grandes lojas de departa-
mentos;

Ao comprar produtos de
pequeno volume, se não
tiver pressa, opte pela
encomenda normal dos
Correios. O preço do fre-
te é inversamente propor-

cional ao tempo em que
a mercadoria é entregue;

Se a mercadoria não for en-
tregue no prazo estipulado,
o consumidor pode exigir a
entrega de um produto
equivalente ou desistir e re-
ceber o valor de volta cor-
rigido;

Reclamações de compras
feitas em sites nacionais
podem ser feitas no Pro-
con ou na Delegacia do
Consumidor, apresentan-
do os comprovantes da
transação, como do car-
tão de crédito, por exem-
plo.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES

8

9

11

14

Entre em contato com a Redação pelo

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

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

4 PUCRS NOTÍCIAS Nº 149 • 8 A 14 DE JUNHO DE 2005

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação
Social da Universidade. Coordenador da Assessoria 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 Design • Impressão:
Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse
www.pucrs.br/imprensa.

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

A alegria é uma rede
de amor com a qual

você pode pegar almas.
Madre Tereza de Calcutá

10

13

Ciclo de conferências Projetos de Filosofia

Palestra: Oportunidades de trabalho e estágio
remunerado no exterior
Cursos ATC/Famecos – Flash avançado
Mestrado em Teologia

11ª Jornada de Estudos do Oriente Antigo

Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais

Exibição do filme Lutero

Encontro de Física Experimental para vestibulandos
Incorporação imobiliária: registro, responsabilidade e
execução dos quadros 1 até 7 da NBR 12721
3ª Jornada da Psicologia e Educação
Especialização em Processo Matrimonial Canônico

Curso: Gestão do relacionamento com o cliente – call
center
Curso: O papel do professor no desenvolvimento da
auto-estima do aluno
Mestrado em Engenharia Elétrica

Curso: Criação e formação de textos com Word
Curso: Análise de dados com SPSS
Curso: Gestão da informação com Access
Cursos ATC/Famecos – Flash básico
Escolinha esportiva da Fefid/PUC – Formação
Multiesportiva – 2ª e 4ª
Escolinha esportiva da Fefid/PUC – Voleibol
Escolinha esportiva da Fefid/PUC – Handebol
Curso: Auxiliar / assistente de RH

Palestra: Psicanálise e literatura: a criação literária
sob a ótica psicanalítica

Intercâmbio para alunos do último ano de Engenharia
estudarem na Universidade do Porto
Escolinha esportiva da Fefid/PUC – Basquetebol
Escolinha esportiva da Fefid/PUC – Futsal
Congresso: Fernando Antônio Pizarro Barata Silva – A
reforma sindical
Curso: Gastronomia espanhola

Curso: Formação prática de comércio exterior

Início às 14h. Promoção: PPG em Filosofia. Palestrante: professor Eduardo Luft. Local: prédio 50, sala
213. Entrada franca.
Início às 18h30min. Local: auditório do prédio 7. Promoção: Assessoria para Assuntos Internacionais e
Interinstitucionais. Informações: 3342-2550.
Inscrições abertas. As aulas começam em 20/6, a partir das 12h. Promoção: Fac. de Comunicação Social. 
Inscrições abertas até 11/7. Promoção: Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Teologia.
Informações e inscrições: 3320-3572, www.pucrs.br/fateo/pos ou teologia-pg@pucrs.br.
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. 
Inscrições abertas até 8/7. Promoção: Faculdade de Engenharia. Informações e inscrições: prédio 30, sala
152, bloco D, 3320-3500, ramal 4059 ou www.pucrs.br/feng/pos/stricto/pgetema.
Início às 8h. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Faculdade de Teologia. Local:
auditório do prédio 9. O ingresso para o filme é gratuito e deve ser retirado na secretaria da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas (prédio 5, sala 206).
Início às 14h. Local: auditório do prédio 10. Promoção: Faculdade de Física. 
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Início às 19h. Promoção: Sociedade de Psicologia do RS. Local: prédio 40 
Inscrições abertas até 15/6. As aulas começam em julho. Promoção: Faculdade de Teologia. Informações
e inscrições: 3320-3572, www.pucrs.br/fateo/pos ou teologia-pg@pucrs.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 16/6, a partir das 19h. Promoção: Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 15/6, a partir das 14h. Promoção: Fundação Ir. José Otão.
Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas até 8/7. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Informações
e inscrições: 3320-3540 ou www.pucrs.br/feng/pos.
Início às 8h. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 8h. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 8h. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 12h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 15h. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. 

Início às 16h. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. 
Início às 16h. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. 
Início às 19h. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857,
www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Início às 19h15min. Local: auditório térreo do prédio 11. Promoção: Faculdade de Psicologia. Convites à
venda na Livraria Tamasa (Prédio 40) e na sala 313 do Prédio 11 - à tarde. Informações:
rmonteiro@pucrs.br.
Último dia de inscrições. Promoção: Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais.
Informações e inscrições: prédio 1, sala 205, 3320-3660 ou www.fe.up.pt.
Início às 16h. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. 
Início às 16h. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. 
Inscrições abertas. O evento começa em 16/6. Promoção: Faculdade de Direito. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 21/6, a partir das 19h. Promoção: Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/7. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 


