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AFPUC ELEGERÁ NOVA ADMINISTRAÇÃO

A escolha dos 17 integrantes da nova administração da Associação dos Funcionários da

PUCRS (Afpuc) ocorre no dia 29 de julho. A data-limite para a regularização dos sócios que

têm condições de votar terminou em abril. As chapas podem ser inscritas até 72 horas antes

da eleição. Todos os sócios em dia com as contribuições estão aptos a se candidatar. O atual

presidente, Paulo Joeli Félix Ramos, após quatro anos no cargo, não disputará as eleições.

Grupo auxiliará
bebês do HSL

Acaba de
ser criado o
grupo Ami-
gos dos Be-
bês Apressa-
dos (ABA), que
dará apoio aos
recém-nasci-
dos da UTI
Neonatal do
Hospital São
Lucas (HSL). O
grupo pretende
proporcionar
às famílias carentes dos recém-nascidos
oportunidades de maior permanência junto
aos bebês; auxiliá-las nos cuidados com as
crianças durante a internação e após a alta,
incluindo educação para a saúde e estímulo
ao aleitamento materno; ajudar em iniciati-
vas para melhorar a estrutura física da UTI
Neonatal, entre outros. O grupo é coordenado
pela voluntária Eloana Tusi Mann, com os pe-
diatras Luza Panis e Alexandre Fiori, a enfer-
meira Denise Cardoso, a assistente social
Magda Ferreira, com apoio das Voluntárias da
Mama e da direção do HSL. A primeira ação
será a realização de um nhoque beneficente
na Associação Leopoldina Juvenil, dia 29/6.
Os ingressos estão esgotados.

Rádio Gaúcha
seleciona estagiário

A Faculdade de Comunicação Social (Fa-
mecos) assinou convênio com a RBS para que
os alunos do curso de Jornalismo possam rea-
lizar estágios na empresa. A primeira vaga
oferecida é para a Rádio Gaúcha. Os candida-
tos devem estar cursando a partir do 5º se-
mestre, tendo passado pelas disciplinas de
Radiojornalismo I e II. As inscrições para a
seleção devem ser feitas na secretaria da Fa-
culdade. O estágio conta como atividade com-
plementar. Estão previstos estágios em outros
veículos da RBS, de acordo com sua neces-
sidade, e em outras empresas, incluindo as-
sessorias de comunicação. Os estudantes
serão sempre acompanhados por um profes-
sor, na Faculdade, e por um tutor, no local de
trabalho. Informações: 3320-3569.

Lançamento
de livro sobre

bioética
No dia 4/7, será lançado pela Edi-

pucrs o livro Bioética – Uma visão Pa-
norâmica, coordenado pelo Reitor, Joa-
quim Clotet, e pelas professoras Anama-
ria Feijó, presidente do Comitê de Ética
da Faculdade de Biociências, e Marília
Gerhardt de Oliveira, coordenadora do
curso de Pós-Graduação em Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial da Fa-
culdade de Odontologia. A obra é uma
compilação de artigos de participantes
de diversas edições do Curso de Inverno
de Bioética, com reflexões sobre pro-
blemas éticos decorrentes do progresso

científico e
tecnológico
das ciên-
cias da vi-
da. O even-
to ocorrerá
a partir das
17h30min
na Livraria
Acadêmica
da PUCRS,
prédio 41.

Monografias
nota 10 no CZN

Nesta quarta-feira, 29/6, ocorre a primeira edição
do evento Monografia Nota 10 no Campus Zona Norte
(CZN). Três diplomados da Faculdade de Direito apre-
sentarão seus trabalhos de conclusão. Camille Quarti
falará sobre A utilização de atividades práticas como
metodologia de ensino jurídico. Daniele Viafore aborda-
rá a Gravidez na Penitenciária Feminina Madre Pelletier
e Fabrício Bernardes tratará sobre A validade jurídica
do consentimento informado em pacientes adolescen-
tes à luz da bioética. Todos os trabalhos receberam nota
máxima. As apresentações ocorrerão a partir das
17h30min, na sala 139/C do CZN. A entrada é franca.

Curso de Hotelaria
terá mais parcerias

Empresários do setor hoteleiro visitaram a PUCRS
para conhecer as instalações dos novos laboratórios
utilizados pelos alunos do curso de Hotelaria. Na oca-
sião, foi realizado o almoço mensal da Associação Bra-
sileira da Indústria de Hotéis (ABIH/RS), preparado e
servido para 40 pessoas por estudantes, no prédio 41.
Segundo o presidente da entidade, Roger Baqui, deverão
ser incrementados os convênios existentes com o curso
de Hotelaria da Universidade. “Os equipamentos exis-
tentes certamente estão entre os melhores do País e é
disso que precisamos”, afirmou. Os laboratórios visita-

dos foram os de Hospedagem,
Arte e Ciência dos Ali-

mentos e de In-
formática.

A revista PUCRS
Informação está preparando uma repor-

tagem especial sobre famílias cujos membros são ou
foram estudantes, professores e funcionários da Universidade.

Ou seja, gerações de pessoas que têm a PUCRS em sua história. Se
este é o seu caso e de sua família, participe enviando-nos um e-mail con-

tando sua história: pucrsnoticias@pucrs.br. Se preferir, entre em contato com a
Assessoria de Comunicação Social da PUCRS e converse com a repórter Mariana

Vicili pelo telefone 3320-3500, ramal 4338, no período da tarde.

Foto: Divulgação



Mostra sobre
farmacêutico

Ocorre até 30/6 a 1ª Mostra de Trabalhos em Introdu-
ção à Profissão Farmacêutica, organizada pela disciplina
de Introdução à Profissão Farmacêutica I. Há exposição de
pôsteres elaborados pelos alunos sobre a atuação do far-
macêutico em áreas como indústria farmacêutica, farmá-
cia de manipulação dermatológica e homeopática, farmá-
cia comercial, distribuidora de medicamento, farmácia
hospitalar, análises clínicas e radiofarmácia. Local: sa-
guão do prédio 12.

Atividades
motoras
inclusivas
O curso Intervenção Motora

Lúdica Inclusiva, promovido pela
Faculdade de Educação Física e
Ciências do Desporto, começa
no dia 4/7. As aulas são direcio-
nadas a crianças portadoras de
deficiências mentais moderadas.
O objetivo é promover uma me-
lhora das áreas integradas da
aprendizagem cognitiva, motora
e afetiva. As atividades ocorrem
nas segundas e quartas-feiras,
das 17h30min às 18h30min, até
30/1. Inscrições na Pró-Reitoria
de Extensão (Proex), sala 201 do
prédio 40 do Campus Central da
PUCRS. Outras informações pelo
telefone 3320-3680 ou no site
www.pucrs.br/proex, no link
“Cursos e Eventos”.
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Professor AURY LOPES JR, do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Criminais, palestrou no 1º Encuentro Regional sobre Refor-
ma Judicial, Derechos Humanos y Prevención de la Corrupción en el
Mercosur, em Assunção (Paraguai). Na ocasião, também apresen-
tou o trabalho Crisis de la instrucción preliminar y reformas proce-
sales. A exposição baseou-se nos resultados parciais do projeto de
pesquisa Processo Penal e Estado Democrático de Direito, desen-
volvido na PUCRS com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

A Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais
recebeu a visita do diretor do Centro Franco-Brasileiro de Docu-
mentação Técnica e Científica, Pierre Fayard. Ele foi recebido pelos
professores JORGE SILVESTRINI (Faculdade de Engenharia) e SAN-
DRA EINLOFT (Faculdade de Química), que mantêm ações com a
França. O diretor-executivo da Rede Latino-americana de Coopera-
ção Universitária, Santiago Leiras, também esteve na PUCRS, reu-
nindo-se com as professoras da Faculdade de Letras MARINA VOLPI
e CRISTINA PERNA.

As professoras REGINA LAMPRECHT, coordenadora do Pós em
Letras, e MARIA EUNICE MOREIRA, diretora da Faculdade de Letras,
participaram do 20° Encontro Nacional da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Lingüísti-
ca, em São Paulo.

A coordenadora
do curso de Pós-
Graduação em Ci-
rurgia e Traumato-
logia Bucomaxilo-
facial da Faculda-
de de Odontolo-
gia, MARILIA
GERHARDT DE
OLIVEIRA , con-
quistou o prêmio
Pannain concedido
pelo Sindicato dos
Odontologistas de
São Paulo, a cada
dois anos, para as
figuras mais desta-
cadas da Odonto-
logia brasileira.  O
prêmio será entre-
gue em outubro na
Câmara Municipal
de São Paulo.

A PUCRS sediou o Simpósio Inter-
nacional Diagnóstico Precoce de Autis-
mo: Desafio para Educação e Saúde,
com apoio da Faculdade de Educação.
O evento, que contou com 470 inscri-
tos, teve entre os palestrantes Ami Klin
Harris, professor da Child Psychology
and Psychiatry, Child Study Center e Yale
University School of Medicine, que falou
sobre a importância do diagnóstico pre-
coce de autismo no prognóstico de be-
bês, e Veronica Bird, responsável pela
Veronica Bird Charitable Foundation,
Fundadora do Ahead with Autism
(www.aheadwithautism.com).

Reprodução
assistida e

células-tronco
O 5º Curso de Inverno de

Bioética da PUCRS, promovi-
do pela Faculdade de Bioci-
ências, reúne especialistas
na área de 4 a 6/7. Entre os
temas tratados estão bioéti-
ca e pesquisa, bioética clíni-
ca, comitês de ética e bioéti-
ca, ensino e pesquisa com
animais, reprodução assisti-
da, Lei de Biossegurança,
células-tronco e medicina
fetal. As inscrições são reali-
zadas na Pró-Reitoria de Ex-
tensão, sala 201 do prédio
40. Informações pelo tele-
fone 3320-3680 e e-mail
proex@pucrs.br.

Festival de Curtas
O curso de Produção Audiovisual – Cinema e

Vídeo promove, no dia 30/6, às 18h, o evento

1 Minuto Teccine Famecos. Serão exibidos curtas

com trilha ao vivo e haverá comentários dos pro-

fessores orientadores sobre os filmes. Local: audi-

tório do prédio 7. Entrada franca.

Equipe do Laboratório de Malacologia da
Faculdade de Biociências participará do 6º Con-
greso Latinoamericano de Malacología, no Pa-
namá, em julho. O professor JOSÉ WILLIBAL-
DO THOMÉ fará a palestra de abertura. Bol-
sistas e estagiários irão apresentar pôsteres

com comunicações sobre as
atividades desenvolvidas.



Sangue
é o tema do

Jovem Cientista
Estão abertas, até

31/8, as inscrições
para o Prêmio Jovem
Cientista. O tema é
Sangue: fluido da
vida. A iniciativa é
uma parceria entre
CNPq, Eletrobras,
Procel, Gerdau e Fun-
dação Roberto Marinho.
Há as categorias graduado, estudante do ensino
superior, estudante do ensino médio, mérito insti-
tucional, orientador e menção honrosa. São ofere-
cidos prêmios em dinheiro, bolsas de estudo, mi-
crocomputador, impressora, dependendo da colo-
cação e da categoria. Informações e a ficha de ins-
crição no site www.jovemcientista.cnpq.br. Nos
dias 29 e 30/6, ocorre no Salão de Atos da UFRGS
(Rua Paulo Gama, 110) um dos seminários sobre
o Prêmio, abordando Sangue: fluido da vida. Uma
das participantes será a professora da Faculdade
de Farmácia da PUCRS Patricia Pranke. A entrada
é franca. Detalhes sobre o evento: www.cnpq.
br/sobrecnpq/premios/pjc2005/
folder_sem_poa.pdf.
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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

Viaje com
tranqüilidade

Operíodo de férias
escolares de in-

verno se aproxi-
ma. Muitos aproveitam para
ficar em casa, descansar e
fazer atividades que não
conseguem realizar duran-
te o período de aulas. Ou-
tros preferem viajar, passe-
ar e conhecer lugares no-
vos. Sendo esta a sua op-

ção, é importante plane-
jar-se antes de sair de

casa e tomar al-
guns cuidados:

Finep
prorroga

inscrições
As inscrições ao Prêmio Finep de

Inovação Tecnológica 2005 foram pror-
rogadas até o dia 15/7. Promovido pela
Financiadora de Estudos e Projetos (Fi-
nep), do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, o Prêmio tem duas novas categori-
as: Inovação Social e Inventor Inovador.
Na Inovação Social, o troféu será entre-
gue aos projetos que, por meio da tec-
nologia, promovam melhoria das condi-
ções de vida da população. O prêmio de
Inventor Inovador será concedido a
quem desenvolveu produto ou processo
que esteja presente no mercado e tenha
patente registrada no Brasil. Não serão
feitas inscrições diretas para essa cate-
goria. Os formulários para inscrições de
projetos no Prêmio Finep estão disponí-
veis no site www.finep.gov.br. Informa-
ções: (21) 2555-0555.
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sobre destinos turísticos com
alguma antecedência;

Informe-se sobre roteiros com um
agente de viagens, guias específi-
cos ou pela internet. Não viaje no
escuro!

Caso resolva contratar os serviços
de uma agência de viagens e não
tenha preferência por alguma, pes-
quise referências junto a familiares
e amigos ou em jornais e revistas
especializadas. Busque sempre
identificar a credibilidade da em-
presa, por meio de seu registro na
Embratur, que é obrigatório, e pela
associação em organismos impor-
tantes, como a Associação Brasi-
leira das Agências de Viagens. Ao
sentir-se lesado com a prestação
do serviço, não hesite em procurar
o Procon (www.procon.rs.gov.br);

Prato
por preço
acessível

O Prato Especial é oferecido a
alunos da PUCRS no almoço por R$
3,50. Confira no site www.pucrs.br/
prac/pratoespecial o cardápio
completo e a relação de restauran-
tes e lanchonetes que oferecem o
Prato Especial. As refeições de 29/6
a 1º/7:

QUARTA-FEIRA – 29/6
Arroz, feijão, carne assada, ba-

tata com ervas e saladas.

QUINTA-FEIRA – 30/6
Arroz, feijão, escalope suíno

acebolado, banana à milanesa e
saladas.

SEXTA-FEIRA – 1º/7
Arroz, feijão, frango assado, po-

lenta mole e saladas.

Verifique a sua documentação
para a viagem. Se for para o
exterior, é importante cuidar a
validade do passaporte, vistos
e vacinas, se for o caso. Não
tente embarcar para países
como Argentina e Uruguai com
carteiras da OAB, CRM, Big/
Nacional ou outras do gênero.
O que vale é a carteira de iden-
tidade civil (RG) em ótimo es-
tado e com no máximo dez
anos de expedição;

Leve sempre consigo sua far-
mácia particular. Nem sempre
é possível comprar os remé-
dios na hora em que você pre-
cisa. Se for ao exterior nada é
vendido sem receita médica;

Se for viajar de carro, é impor-
tante checar suas condições
gerais antes de sair;

Durante a viagem, principalmen-
te se for de longa duração, pre-
fira usar roupas confortáveis;

Leve seu dinheiro junto com
você, nunca dentro da mala;

No hotel, utilize o cofre para
guardar jóias, dinheiro, pas-
sagem aérea e documentos.
Caso o seu quarto não tenha
cofre, solicite-o na recepção.
Evite deixar sua mala aberta
e sacolas espalhadas pelo
quarto quando você não esti-
ver no local;

Se sua viagem é para o exte-
rior, siga o conselho de uma
apresentadora de TV famosa
no Brasil: “Quem conver-
te não se diverte!”.

Boa viagem!



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Conferência e Exposição Internacional de Energias
Renováveis

Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais

Curso: Gastronomia Provençal

Curso: Cozinhando com saúde – pratos à base de soja

Curso: Investigação de incidentes patrimoniais

Mestrado em Economia do Desenvolvimento

Salão dos Tributos
Especialização em Cinesioterapia Avançada

Mestrado e Doutorado em Filosofia

Exposição documentária do Museu Alemão de
Arquitetura: As Sinagogas de Alfred Jacoby
Curso: Investigação de incidentes patrimoniais

Curso: Projeto e execução de instalações hidráulicas
prediais
Curso: Hotelaria na era da competitividade

Curso: Filosofia e Psicanálise

Especialização em Literatura Brasileira e em
Literatura Infanto-Juvenil
Especialização em Direito e Relações Internacionais

Especialização em Metodologia de Pesquisa Social

Curso: Cosmetologia avançada
Curso: Intervenção motora lúdica inclusiva
Curso: Gestão em Previdência Complementar Fechada
Curso: Empreendendo no Mercado de Química
Mestrado em Teologia

Curso: Primeiros socorros

Curso: Gastronomia italiana
Mestrado em Engenharia Elétrica

Curso: Gastronomia – Preparações de Inverno

Mestrado em Educação

O evento iniciou dia 27/6 e ocorre até o dia 30/6 no Centro de Eventos da PUCRS. O seminário é uma
parceria entre a PUCRS, o Consulado da Alemanha e a Secretaria Estadual de Energia, Minas e
Comunicações. Informações: www.pucrs.br/eventos/ceier, 3320-3506, ramais 4711 e 4367.
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.
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/7, a partir das 19h. Promoção: Faculdade de Nutrição,
Enfermagem e Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 19/7. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3315-8169, www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 25/7. Promoção: Fundação Ir José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3315-8169 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas até 30/11. Promoção: Pós em Economia. Informações e inscrições: www.pucrs.br/uni/
poa/face/ppge.
Início às 18h30min. Local: prédio 50, térreo. Promoção: Faculdade de Adm., Contabilidade e Economia.
Último dia de inscrições. 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.
Último dia de inscrições. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas. Informações: 3320-3554 ou 3320-3500, ramal 4575. Inscrições: www.pucrs.br/pgfilosofia.
Último dia para visitações. Horário: das 8h30min às 22h. Local: praça de exposições e eventos do
prédio 9.
Inscrições abertas. As aulas começam em 25/7. Promoção: Fundação Ir José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3336-5857 ou cursos@fijo.com.br.
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 12/7. Promoção: Fundação Ir José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3315-8169 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 19/7. Promoção: Pós em Filosofia da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas. 
Inscrições abertas até 20/7. Promoção: Pós-graduação da Faculdade de Letras. Informações e inscrições:
www.pucrs.br/fale/pos.
Inscrições abertas até 25/7. Promoção: Faculdade de Direito. Informações e inscrições: www.pucrs.br/
direito/pos/especializacaointernacional.
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 8h. Promoção: Faculdade de Farmácia. 
Início às 17h30min. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. 
Início às 19h15min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 8/7. Promoção: Faculdade de Química. 
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. As aulas começam em 19/7. Promoção: Fundação Ir José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3315-8169 ou cursos@fijo.com.br.
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. 
Inscrições abertas até 8/7. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Informações
e inscrições: 3320-3540 ou www.pucrs.br/feng/pos.
Inscrições abertas. As aulas começam em 16/7, a partir das 8h. Promoção: Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas até 28/7. Promoção: Pós-Graduação em Educação. Informações e inscrições: prédio
15, sala 318, 3320-3620, 3320-3635, educação-pg@pucrs.br, www.pucrs.br/faced/pos.
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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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Comece fazendo o que
é necessário, depois o que é possível, e de

repente você estará fazendo o impossível.
São Francisco de Assis


