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Site mostra
rotas de acesso
à Universidade

Por meio do site www.pucrs.br/localiza, a Universida-
de disponibiliza as rotas dos principais pontos de acesso à
PUCRS, em Porto Alegre. A ferramenta, inédita no País, foi
criada pela Gerência de Web, Laboratório de Tratamento de
Imagens e Geoprocessamento da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas e Divisão de Obras. Apresenta caminhos
detalhados partindo da Ponte do Guaíba, Rodoviária, Aero-
porto, Shoppings Praia de Belas e Iguatemi, Zona Sul/Tere-
sópolis e dos Campi Zona Norte (Av. Baltazar de Oliveira
Garcia) e Viamão. O trajeto pode ser impresso e terá ver-
sões em inglês e espanhol.

PUCRS e Detran entregam prêmio
Não corra! Sua vida não é só sua foi o conceito criativo do grupo vencedor

do Prêmio Publicidade pela Vida Detran-RS 2005 entregue dia 15/6 na Facul-
dade de Comunicação Social. Os alunos de Publicidade e Propaganda Bárbara
Nassif, Caroline Marca, Henrique Reichelt, Lucas Pares, Marcelo Figueiredo,
Ramiro Costa e Nilza Gomes apresentaram a campanha. A equipe recebeu R$
3 mil, prêmio entregue pelo diretor-presidente do Detran-RS, Carlos Ubiratan
dos Santos. O segundo lugar ficou com Ana Maria Pozenato, Daniel Morais,
Gustavo Hinterholz, Juliana Silva, Liana Menezes, Maria Eugênia Jucá, Renata
Schenkel, Tatiana Ximenes e Vinícius Branchi, que criaram a campanha cujo
slogan é Não corra. A segurança de todos depende de você. O conceito Não
acelere sua vida, respeite os limites de velocidade foi classificado em terceiro
lugar. A equipe criou uma campanha que associa os riscos da velocidade com
questões práticas da Física, como a similaridade de choques em acidentes de
trânsito com a altura da queda livre de suicidas dos prédios, comparando-as
de forma inusitada.

VESTIBULAR estréia sábado e domingo
Neste sábado e domingo (25 e 26/6), às

14h, a PUCRS realiza, pela primeira vez, o
Vestibular em dois dias. No novo concurso, a re-
dação se mantém como um texto opinativo, com
três opções de temas, e as questões conservam
a forma objetiva, passando de 15 para dez por
disciplina. O tempo para realizar as questões
aumentou, e a duração é de quatro horas em

cada dia. A PUCRS oferece 3.135 vagas em 44
opções de cursos. Há 4.322 candidatos inscri-
tos. Os cursos mais procurados são: Farmácia
(6,63 candidatos por vaga), Publicidade e Pro-
paganda/Noite (3,55), Jornalismo/Manhã (2,9),
Psicologia (2,88), Ciências Biológicas (2,86),
Administração de Empresas/Comércio Interna-
cional (2,45), Jornalismo/Noite (2,45), Publici-

dade e Propaganda/Manhã (2,3), Fisioterapia
(2,18) e Arquitetura e Urbanismo (2,16). Os acom-
panhantes dos candidatos têm uma programa-
ção especial promovida pelas Pró-Reitorias de
Extensão e Assuntos Comunitários. Há pales-
tras, oficinas e visitas a Faculdades, entre ou-
tras atividades. Confira a programação comple-
ta no site www.pucrs.br/proex/finaldesemana.

Visita ao Museu (preço promocional R$ 5)
Sala para internet
PUCTUR
Espaço de Convivências e desafios matemáticos
Missa
Filme Verdes Anos
Avaliação nutricional e postural e pressão arterial
Cybercafé
Painel: Escolha Profissional – Uma Questão de Família
Matinê no Vestibular

Sábado e domingo, das 9h às 17h
Sábado e domingo, das 13h às 18h
Sábado e domingo, às 15h
Sábado e domingo, das 13h às 18h
Sábado e domingo, às 14h30min
Sábado e domingo, das 15h às 18h
Sábado e domingo, das 14h às 17h
Sábado e domingo, das 14h às 18h
Sábado, às 15h
Domingo, às 15h

Prédio 40
Laboratório do prédio 9
Saída do saguão do prédio 9
Saguão do prédio 9
Igreja Cristo Mestre
Auditório do prédio 7
Barracas pelo Campus
Laboratório de Informática do prédio 30
Auditório do prédio 9
Auditório do prédio 9

PROGRAMAÇÃO DO PASSE O FINAL DE SEMANA NA PUCRS E PROJETO ACALANTO



2 PUCRS NOTÍCIAS Nº 151 • 22 A 28 DE JUNHO DE 2005

Bolsas na França
O Programa Brafitec – Faculdade de Enge-

nharia da PUCRS/Ecole Nationale d’Ingénieurs de
Saint-Étienne (França) oferece oito bolsas de es-
tudo a alunos matriculados nos cursos de Enge-
nharia Civil e Engenharia de Controle e Automa-
ção/Mecatrônica. Os estudos na França ocorrerão
no período de fevereiro de 2006 a janeiro de 2007.
Os candidatos devem apresentar currículo, farão
entrevista e serão avaliados quanto ao conheci-
mento da Língua Francesa. Os selecionados rece-
berão bolsa de 600 euros mensais, passagem
aérea, seguro-saúde e apoio para instalação. Os
documentos devem ser entregues até 15/8 na
Assessoria de Assuntos Internacionais e Interins-
titucionais (prédio 1, sala 205). Informações:
www.pucrs.br/adm/aaii, aaii@pucrs.br ou
3320-3660.

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, JORGE AUDY, ministrará dois minicursos
e oficinas sobre criação e gestão de parques
tecnológicos a convite da International Asso-
ciation of Scientific and Technological Parks
(IASP), principal associação internacional de
parques tecnológicos e empreendimentos ino-
vadores. O primeiro minicurso será na edi-
ção Latin América da IASP, em Buenos Aires,
de 27 a 30/6, reunindo gestores de parques
científicos e tecnológicos da América Latina.
Em setembro ocorrerá o evento internacio-
nal da IASP, em Xangai (China).

O Tecnopuc recebeu a visita de um grupo

de dez intercambistas sul-coreanos da Funda-

ção Rotária, unidade da organização não-go-

vernamental Rotary International que investe

recursos em educação e saúde. O grupo foi

guiado pelo coordenador de negociações da

Agência de Gestão Tecnológica da Universida-

de, David Johnston.

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

O Hospital São Lucas criou uma entidade
com mais de 200 ex-residentes de cirurgia-
geral. O primeiro encontro do grupo foi reali-
zado em 18/6, com a conferência O cirurgião
e as células-tronco, ministrada pelo médico
JEFFERSON BRAGA SILVA, ocorrendo após
um almoço de confraternização.

O estudo Efeito do transresveratrol na lon-
gevidade e no metabolismo de glicogênio de
Drosophila melanogaster recebeu o prêmio de
segundo melhor trabalho no Simpósio Interna-
cional Vinho e Saúde, em Bento Gonçalves. A
pesquisa foi feita nos Laboratórios de Fisiolo-
gia da Faculdade de Biociências e Metabolis-
mo e Endocrinologia da UFRGS. Participaram
os pesquisadores Vanessa Schein e Bibiana
Kaiser Dutra – sob a orientação da professora
GUENDALINA OLIVEIRA, da PUCRS –, e Felipe
Amorim Fernandes – com a orientação da pro-
fessora Roselis Silveira Martins da Silva, da
UFRGS. O simpósio teve a participação de ou-
tras 24 pesquisas.

Professores da Faculdade
de Teologia desenvolvem
um programa de assesso-
ria aos docentes de ensi-
no religioso da rede esta-
dual em Porto Alegre por
meio de palestras e deba-
tes realizados no auditó-
rio das Irmãs Paulinas
(Rua dos Andradas,
1212) das 14h às 16h.
Em maio Leomar Brusto-
lin falou sobre Perspecti-
vas para o ensino religio-
so atual. Nos dias 18/8 e
28/10 Érico Hammes tra-
tará do tema Ética e ensi-
no religioso. Em 19/8 e
24/10 Ramiro Mincato fa-
lará sobre Textos sagra-
dos e interpretação: intro-
dução à Bíblia. Nos dias
28 e 29/11 Pedro Kunra-
th falará a respeito dos
Movimentos pentecostais
no fenômeno religioso
atual. A entrada é franca.

CARDÁPIO
Alunos da PUCRS podem almoçar

por R$ 3,50. Confira no site www.
pucrs.br/prac/pratoespecial o cardá-
pio e a relação de restaurantes e lan-
chonetes que oferecem o Prato Espe-
cial. As refeições de 22 a 24/6:
QUARTA-FEIRA – 22/6: Arroz, feijão, carne
assada, cenoura com chuchu e saladas.
QUINTA-FEIRA – 23/6: Arroz, feijão,
frango grelhado, aipim com molho ralo
e saladas.
SEXTA-FEIRA – 24/6: Arroz, feijão,

iscas com molho de ervilha, mas-
sa e saladas.

ENERGIAS RENOVÁVEIS
Especialistas em fontes alternativas

de energia participam da Conferência e
Exposição Internacional de Energias Re-
nováveis, de 27 a 30/6. O evento é pro-
movido pela PUCRS, Secretaria Estadual
de Energia, Minas e Comunicações e
Consulado-Geral da República Federal da
Alemanha. No dia 29/6, às 8h30min, o
professor Jorge Antônio Alé (Engenharia
Mecânica da PUCRS) fala sobre O desen-
volvimento da energia eólica no RS. Às
14h, Adriano Moehlecke (Física) aborda o
tema Tecnologias nacionais para fa-
bricação de módulos fotovoltaicos. Enfo-
que das concessionárias na gestão inte-
grada de recursos energéticos renová-
veis será tratado por José Wagner Kaehler
(Engenharia Elétrica). Informações:
3320-3680, proex@pucrs.br e www.
pucrs.br/eventos/ceier.FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO

Documentário O cárcere e a rua
A Mostra Teccine PUC exibe o documentário gaúcho O cárcere e a rua, no dia

24/6, às 14h, no auditório da Faculdade de Comunicação Social, no prédio 7. Após
a exibição, haverá debate com a diretora Liliana Sulzbach. O filme está focado na
vida de três detentas da Penitenciária Madre Pelletier, em Porto Alegre. Daniela
acaba de chegar ao presídio, Betânia é uma foragida do regime semi-aberto, e
Cláudia, depois de cumprir 28 anos de pena, volta para casa. A entrada é franca.
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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

Escrever é
um exercício
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Curso de cosmetologia
A Faculdade de Farmácia promove o curso de

Cosmetologia Avançada, no dia 2/7, que trata so-
bre avaliação da eficácia de cosméticos e as no-
vas tendências de substâncias ativas disponíveis
no mercado. O curso é direcionado a alunos de
graduação, pós-graduação e profissionais de Far-
mácia, Química, Medicina e Fisioterapia. Inscri-
ções na Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do pré-
dio 40. Informações pelo telefone 3320-3680 e no
site www.pucrs.br/proex, link “Cursos e eventos”.

Griffe PUCRS
A loja Griffe PUCRS atende em

novo horário, das 9h às 15h50min
e das 17h às 21h. Localizada no
térreo do prédio 8, oferece pastas,
mochilas, camisetas, jaquetas e
abrigos. Os visitantes também po-
dem levar lembranças da PUCRS,
como canetas, taças de tequila e
vinho, carteiras, chaveiros, nique-
leiras, agendas e bonés. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4860.

Divulgando o SET
No dia 22/6, durante todo o dia, ocorrerá o

evento Divulgando o SET Universitário, no saguão
da Faculdade de Comunicação Social (prédio 7). O
evento consiste na apresentação do que é o SET
para Faculdades de Comunicação Social de Porto
Alegre e Grande Porto Alegre, a partir de materiais
utilizados nos SETs anteriores, como cartazes;
programações de palestras e debates, vídeos e
troféus de trabalhos vencedores das mostras
competitivas, fotos e outros instrumentos de di-
vulgação. O público-alvo (docentes e discentes)
pode sugerir palestras, oficinas e debates na área
da comunicação. O 18º SET Universitário ocorrerá
nos dias 18, 19 e 20/10.

Ajuris promove
Prêmio de

Direitos Humanos
A Associação dos Juízes do Rio Gran-

de do Sul (Ajuris) oferece o Prêmio de
Direitos Humanos. Estudantes de Direito
têm prazo até 31/8 para entregar mono-
grafias sobre o tema. Podem participar
os alunos indicados pelas Faculdades.
Cada instituição irá compor uma comis-
são de seleção própria e escolher até três
trabalhos de monografia, com 20 pági-
nas cada. O ganhador receberá R$ 5 mil,
uma bolsa integral para cursar a Escola
da Magistratura da Ajuris e a publicação
da monografia. O prêmio é promovido
também pelo Instituto de Acesso à Justi-
ça, Themis Advocacia e Estudos de Gê-
nero e Núcleo de Pesquisa em Antropo-
logia do Corpo e da Saúde. Informações:
3284-9107 e 3284-9125, www.ajuris.
org.br ou na Rua Celeste Gobatto, 81.

Escrever é uma atividade que está
muito presente em nosso cotidiano.
Bilhetes, e-mails, cartas, relatórios,

trabalhos de aula, listas de supermercado, ano-
tações em geral. Muitas vezes não nos damos conta do
quanto escrevemos. Para cada tipo de texto há exigên-
cias. Mesmo assim, algumas sugestões podem ser
aplicadas a todos:
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É muito importante, antes de tudo, pensar em que
situação o texto será lido (numa cerimônia pública,
individualmente, hoje, ano que vem, etc.) e para
quem se escreve;

O objetivo do texto também deve ser levado em
conta, bem como o gênero (crônica, notícia, bilhete,
e-mail);

Evite fórmulas prontas e frases feitas, por exemplo:
cabelos negros como a noite, o ponto alto do evento
foi..., fechou com chave de ouro, em todos os can-
tos do mundo e esmagadora maioria.

Lembre-se de que um bom texto nunca está pron-
to. Ele pode e deve ser revisado e refeito quantas
vezes forem necessárias;

Somente se aprende a escrever escrevendo. A prática da
escrita é como um exercício, quanto mais se faz, mais se
desenvolvem as habilidades;

O hábito da leitura pode auxiliar algumas pessoas a me-
lhorar a escrita, a conhecer melhor os estilos de texto e a
ganhar vocabulário, mas isso não significa que todo bom
leitor será um bom escritor;

Cuidar da pontuação e preocupar-se com a grafia correta
das palavras, além de tornar o texto mais preciso, é uma
questão de cortesia com o leitor. Ter um dicionário dispo-
nível em casa ou no computador pode ajudar;

Quando possível, conte com a ajuda de amigos ou famili-
ares que estejam dispostos a ler seus textos e dar suges-
tões. O olhar de outros pode revelar surpresas nos seus
escritos que você nunca teria imaginado.

A professora Jocelyne Bocchese, da Faculdade de Letras,
sugere que as pessoas não temam assumir a autoria dos tex-
tos nem de mostrar aos outros. “Não tenha medo de criar, ser
original e escrever coisas diferentes”, observa.
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 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Grupo de pesquisa: Tributação, Justiça e
Desenvolvimento
Ciclo de palestras em eventos com o tema
Administração de crises em eventos

Debate: O idoso na sociedade contemporânea

Seminário dos Magos da Nova Era, com o tema
Segurança em sistemas de informação

Mestrado e Doutorado em Psicologia

Especialização em Cinesioterapia Avançada

Mestrado em Teologia

Exposição documentária do Museu Alemão de
Arquitetura: As Sinagogas de Alfred Jacoby
Curso: Projeto e execução de instalações hidráulicas
prediais
Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais

Especialização em Literatura Brasileira e em
Literatura Infanto-Juvenil
Especialização em Metodologia de Pesquisa Social

Encontro de Física Experimental para Vestibulandos

Mestrado e Doutorado em Filosofia

Mestrado em Engenharia Elétrica
Curso: Formação Prática de Comércio Exterior

Curso: Administração de Conflitos na Empresa

5º Curso de Inverno de Bioética
Curso: Gastronomia Italiana

Curso: Cozinhando com saúde – pratos à base de soja

Curso: Direito Ambiental I

Curso: Intervenção motora lúdica inclusiva

Curso: Gastronomia Provençal

Mestrado em Economia do Desenvolvimento

Início às 17h. Tema: Federalismo fiscal no Mercosul. Local: prédio 11, 3º andar, sala 307. Promoção:
Mestrado e Doutorado em Direito.
Início às 18h15min. Local: auditório do prédio 7. Palestrante: Souvenir Dornelles. Promoção: Faculdade
de Comunicação Social, por intermédio do Laboratório de Eventos e do Departamento de Relações
Públicas. Entrada franca.
Início às 20h. Local: auditório da Famecos. Tema: Panorama sobre a condição do idoso no Estado e no
País. Promoção: alunos da disciplina de Projeto Experimental em Jornal do curso de Jornalismo.
Início às 21h. Promoção: formandos da Engenharia Elétrica e Diveo Telecomunicações. Inscrições: prédio
30, sala 150, ou 3320-3594. O ingresso será um agasalho para a campanha de 2005 ou 1kg de alimento
não- perecível.
Último dia de inscrições. Informações e inscrições: prédio 11, 9º andar, sala 919, 3320-3633 ou
www.pucrs.br/psipos.
Inscrições abertas até 30/6. As aulas começam em agosto. Promoção: Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia. Informações e inscrições: www.pucrs.br/faenfi/pos/cinesioterapia, prédio 12A, 8º
andar ou 3320-3647.
Inscrições abertas até 11/7. Informações e inscrições: 3320-3572, www.pucrs.br/fateo/pos ou
teologia-pg@pucrs.br.
A visitação ficará aberta até dia 30/6, das 8h30min às 22h. Local: Praça de Exposições e Eventos do
prédio 9.
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/7, a partir das 19h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas até 8/7. Promoção: Faculdades de Engenharia, Física e Química. Informações e
inscrições: prédio 30, bloco D, sala 152, 3320-3500, ramal 4059, ou www.pucrs.br/feng/pos/stricto/
pgetema.
Inscrições abertas até 20/7. Informações e inscrições: www.pucrs.br/fale/pos

Inscrições abertas até 27/7. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas. Informações e inscrições: prédio 5, sala 206, 3320-3681, csociais-
pg@pucrs.br ou www.pucrs.br/pgcs.
Início às 14h. Local: auditório do prédio 10. Inscrições gratuitas na Pró-Reitoria de Extensão, prédio 40,
sala 201. Informações: 3320-3680.
Inscrições abertas até 30/6. Informações: 3320-3554 ou 3320-3500, ramal 4575. Inscrições:
www.pucrs.br/pgfilosofia.
Inscrições abertas até 8/7. Informações e inscrições: 3320-3540 ou www.pucrs.br/feng/pos.
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/7. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
O curso começa hoje. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857,
www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 4/7. Promoção: Faculdade de Biociências. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 5/7, a partir das 19h. Promoção: Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 19/7. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3336-5857, www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
O curso começa hoje. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857,
www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 4/7. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/7, a partir das 19h. Promoção: Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas até 30/11. Informações e inscrições: www.pucrs.br/uni/poa/face/ppge.
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O amor é o sentimento dos seres
imperfeitos, posto que a função do amor

é levar o ser humano à perfeição.

Aristóteles

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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Pastoral e você

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