
Órgão de Divulgação Interna da Pontifícia Universidade Católica

do Rio Grande do Sul • Assessoria de Comunicação Social
Ano V • Nº 153 • 6 a 12 de julho de 2005

De 12 a 15/7 a PUCRS realiza, no teatro do prédio 40, a primeira

edição do projeto de Capacitação Docente, com o tema Vivências e visão

de futuro. Entre os objetivos está o de fortalecer o compromisso da edu-

cação superior na formação humana e profissional e na construção de

uma sociedade justa e solidária, além de favorecer a criação de uma

cultura coletiva de produção de conhecimentos nos diferentes contextos

da Universidade. Na programação, painéis, módulos de ensino e encon-

tros por unidades acadêmicas que estarão representadas por 50% de

seus docentes. A atividade é organizada pelas docentes Marlene Grillo,

da Coordenadoria de Desenvolvimento Acadêmico, e Délcia Enricone, da

Coordenadoria de Pós-Graduação.

Começa o projeto de capacitação docente

Auto-avaliação
será divulgada

em agosto
Oprocesso de auto-avaliação da PUCRS está em fase de

análise dos dados. Alunos, gestores, professores e fun-
cionários responderam a uma pesquisa, por meio do site,

indicando o nível de satisfação sobre aspectos variados da Institui-
ção, como infra-estrutura, comunicação e setores especializados,
entre outros. No total, 10.663 pessoas participaram. A Comissão
Própria de Avaliação e a Comissão Técnica de Avaliação, que coor-
denam a auto-avaliação, contam com o auxílio de professores do
Departamento de Estatística da Faculdade de Matemática. Mem-
bros das Comissões Setoriais de Avaliação, formadas, em geral, por
três professores, um funcionário e um aluno, estão participando da
análise das informações nos instrumentos qualitativos de auto-
avaliação. Essas informações foram geradas em reuniões das co-
missões em todas as unidades acadêmicas. Na segunda quinzena
de agosto será realizado um seminário para a apresentação dos
resultados. No final daquele mês também está previsto o envio do
relatório ao MEC.

Pré-adolescentes podem
conhecer a PUCRS

As Pró-Reitorias de Assuntos Comunitários e de Extensão Uni-
versitária e as unidades acadêmicas oferecem à comunidade o pro-
jeto Adolescere, que oportuniza aos pré-adolescentes (dez a 13
anos), em férias escolares, participar de atividades orientadas na
PUCRS. O projeto, desenvolvido de 26 a 28/7, consiste em visitas às
Faculdades, quando professores e monitores desenvolverão ativida-
des e técnicas peculiares do conhecimento, utilizando materiais
adequados ao curso e à faixa etária. A coordenação é das professo-
ras Helenita Franco e Dóris Della Valentina.  Inscrições: Proex (pré-
dio 40, sala 201). Informações: 3320-3680 e www.pucrs/proex.

Informática gratuita
para carentes

A PUCRS e a Companhia de Processamento de Dados do
Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) assinaram convênio que
possibilitará a ampliação do Projeto Sinergia Digital, oferecendo
oficinas de informática gratuitas a estudantes carentes. A Pro-
cergs realizará dois treinamentos de informática, com carga ho-
rária aproximada de 110 horas, para 30 alunos carentes de 14 a
17 anos selecionados pela PUCRS em escolas da rede pública. As
aulas serão ministradas por voluntários da Associação do Volun-
tariado e da Solidariedade.

Boletim voltará em agosto
O boletim PUCRS Notícias deixará de circular de 13/7 a 2/8,

período de intervalo entre o final das atividades letivas do primeiro

semestre e o início do segundo. O informativo voltará a ser publicado

na quarta-feira, dia 3/8. Até lá!

Museu expõe no shopping

Na terça-feira, 12/7, o Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) e o Praia
de Belas Shopping Center dão início a uma mostra que se estenderá por 20
dias ocupando o terceiro pavimento do shopping e áreas nobres do primeiro
e do segundo. O MCT disponibiliza toda a estrutura do Projeto Museu Itine-
rante, acompanhada de dez novas atrações desenvolvidas para o evento. Entre
as novidades está uma maquete de Porto Alegre, que apresenta os recursos
hídricos e o trabalho de tratamento feito sobre eles para conscientizar a po-
pulação sobre o desperdício e a poluição da água. Também haverá um espa-
ço reservado a animais peçonhentos, com diferentes tipos de serpentes, ara-
nhas e escorpiões que habitam o RS. A área de astronomia é representada
pelo Planetário Inflável (foto) e a de Arqueologia abriga peças de antigas ci-
vilizações indígenas do Estado.



Prorrogada inscrição para concurso
Alunos de graduação da PUCRS têm prazo até o dia 8/7 para

inscreverem-se no Concurso de Artigos sobre o tema Solidariedade,
caminho para a paz, promovido pelo Projeto Solidariedade e Centro
de Pastoral, com apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. O
prazo de entrega dos artigos será de 24 a 26/8. O 1º colocado rece-
berá um computador, o 2º, uma impressora e o 3º, o dicionário Novo
Aurélio da Língua Portuguesa. Informações: sala 103 do prédio 17,
das 8h às 12h e das 13h30min às 18h, telefone 3320-3552 e
www.pucrs.br/pastoral/solidariedade.
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O coordenador do mestrado e doutorado
em Direito, professor JUAREZ FREITAS, recebe
no dia 8/7 a Medalha do Mérito Institucional,
concedida pela Associação Nacional do Minis-
tério Público de Contas. A distinção será entre-
gue às 11h, no Plenário Gaspar Silveira Mar-
tins do Tribunal de Contas do Estado do RS.

Professor PEDRINHO GUARESCHI, do pro-
grama de Pós-Graduação em Psicologia, pro-
feriu palestra sobre Psicologia da Libertação
na Conferência Internacional sobre Psicologia
Crítica – 2005 – realizada na Universidade
de KwaZulu-Natal, na cidade de Durban, Áfri-
ca do Sul.

O professor MARIO HAMILTON VILLELA
realizou palestra para alunos e professores de
Pós-Graduação do Programa de Direito Empre-
sarial abordando o tema dos transgênicos. Fa-
lou sobre a situação dos cultivos de transgê-
nicos no Brasil, a soja transgênica, a Lei da
Biossegurança, a atuação da Comissão Técni-
ca Nacional de Biossegurança, os eventuais
riscos potenciais dos organismos genetica-
mente modificados, bem como os aspectos ci-
entíficos e políticos da matéria.

Lançada a
Sociedade

Café
A Sociedade Café, primeira do

segmento de cafeterias do progra-
ma Redes de Cooperação, da Se-
cretaria Estadual do Desenvolvi-
mento e dos Assuntos Internacio-
nais, foi lançada dia 4/7. Trata-se
da terceira rede montada com con-
sultoria e suporte técnico da
PUCRS. Unidas numa única marca,
nove cafeterias localizadas na Ca-
pital mantêm negociação conjunta,
troca de experiências, estratégias
de gestão e marketing. O coordena-
dor das Redes de Cooperação na
PUCRS e professor da Faculdade de
Administração, Contabilidade e
Economia, Denis Carraro, informa
que a Universidade passará de
quatro para nove consultores de re-
des, mantém um consultor jurídico
e quatro estagiários.

A Faculdade de Psicologia comemorou, dia 30/6,
seu 52º aniversário. Alunos, professores, funcionários
e convidados reuniram-se à tarde no saguão do prédio
11, onde cantaram parabéns e receberam bombons.
Na ocasião, a diretora, LILIAN STEIN, homenageou a
todos e lembrou a recente perda de uma aluna muito
querida num acidente de carro. Na mensagem, pediu
que todos refletissem sobre o quanto as pessoas com
quem convivem são importantes, simplificando e re-
pensando suas relações.

Professor LEONARDO
OLIVEIRA, do Mestra-
do em Administração e
Negócios (MAN), este-
ve em Viena (Áustria),
apresentando dois arti-
gos na 14th Internatio-
nal Conference on Ma-
nagement of Technolo-
gy. Os trabalhos foram
escritos em co-autoria
com a professora Mírian
Oliveira e alunas do
MAN. Marcelo Perin,
também professor do
MAN, foi a Milão (Itá-
lia), apresentar dois arti-
gos, realizados em co-
autoria com o professor
Cláudio Sampaio, no
European Marketing
Academy Conference.

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

Telecongresso trata de mídia e educação
O Sesi, a Unesco e a Universidade de Brasília realizam, em

outubro, o 4º Telecongresso Internacional de Educação de Jovens

e Adultos – Mídia e educação: incluir na sociedade do conheci-

mento. A inscrição de trabalhos, nas modalidades de estudos e

pesquisas, comunicações institucionais, vídeos e mural de pôste-

res, ocorre até 31/7. O evento será em Brasília, mas a programa-

ção estará disponível por teleconferência via satélite com sinal

aberto. Informações: http://telecongresso.sesi.org.br.

Cardápio
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
restaurantes e lanchone-
tes que oferecem o Prato
Especial. As refeições de
6 a 8/7:

ELIO CORSEUIL, professor da Faculdade de Biociências,
participou do 1º Encontro sobre Lepidoptera Neotropicais,
em Campinas (SP). Apresentou cinco pôsteres relativos a
mariposas ocorrentes no Rio Grande do Sul.

QUARTA-FEIRA – 6/7
Arroz, feijão, carne de pa-
nela, aipim cozido e sala-
das.

QUINTA-FEIRA – 7/7
Arroz, feijão, almôndega,
purê de batata e saladas.

SEXTA-FEIRA – 8/7
Arroz, feijão, carne assa-
da, batata gratinada e
saladas.

QUARTA-FEIRA – 6/7
Arroz, feijão, carne de pa-
nela, aipim cozido e sala-
das.

QUINTA-FEIRA – 7/7
Arroz, feijão, almôndega,
purê de batata e saladas.

SEXTA-FEIRA – 8/7
Arroz, feijão, carne assa-
da, batata gratinada e
saladas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 com
a alimentação

no invernoDurante o inverno,
precisamos gas-

tar mais calorias
para manter a temperatu-
ra corporal. Por isso, ge-
ralmente preferimos inge-
rir alimentos energéticos,
gordurosos, que também
apetecem mais. As mu-
danças climáticas podem
afetar o sistema imunoló-
gico, que fica sensível a
problemas como doenças
respiratórias, gripes e res-
friados. Os alimentos têm
um papel importante no
reforço das defesas do or-
ganismo. Saiba quais são
as frutas e vegetais indi-
cados para passar um in-

verno saudável:
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oÉ importante também beber
muita água. No inverno a sen-
sação de sede normalmente
diminui, o que pode provocar
desidratação.

Encontro de
Comunicação

Marista
Comunicação estratégica em

instituições educacionais é o tema
do 5º Encontro de Comunicação Ma-
rista, que ocorre dias 6 e 7/7, no
auditório do 9º andar do prédio 50.
O evento é promovido pela Asses-
soria de Comunicação e Marketing
da Província Marista do RS. Serão
tratados os temas A comunicação
no dia-a-dia da escola – com quem
falar, quando e como, A pesquisa a
serviço do fortalecimento de víncu-
los, Atendimento como fator de su-
cesso na busca de resultados,
Como gerir processos de comuni-
cação, Os desafios de implantar
uma ouvidoria e Gestão estratégica
da comunicação.

Bolsas de
Engenharia

O Programa Brafitec, entre
a Faculdade de Engenharia e a
École Nationale d'Ingénieurs
de Saint-Etienne (França), ofe-
rece oito bolsas para alunos
dos cursos de Engenharia Civil
e Engenharia de Controle e Au-
tomação/Mecatrônica. Os es-
tudos na França serão de fe-
vereiro de 2006 a janeiro de
2007. A documentação deve
ser entregue até 15/8 na As-
sessoria para Assuntos Inter-
nacionais e Interinstitucionais,
prédio 1, sala 205. A lista de
pré-classificação sai no dia
30/8. Após, haverá prova de
Língua Francesa e entrevista.
A lista final será publicada dia
30/10. Outras informações:
www.pucrs.br/adm/aaii ,
aaii@pucrs.br e 3320-3660.

Clássicos da Ética
O Departamento de Filosofia e o Escritório de Ética na

Pesquisa da PUCRS e o Instituto Goethe promovem, de 11 a
14/7, às 19h, o evento Clássicos da Ética, com os professo-
res da Universidade Donaldo Schüler, Luis De Boni, Reinhol-
do Ullmann, Thadeu Weber, Ronel Alberti da Rosa, Ernildo
Stein, Ricardo Timm de Souza e Nythamar de Oliveira. Os te-
mas são O que é Ética? (Aristóteles e a concepção grega de
êthos), Ética e felicidade (Tomás de Aquino, Ética do prazer
(O hedonismo de Epicuro), Ética do dever e da autonomia
(Kant), A origem da moral (Nietzsche), Ética e psicanálise
(Freud), Ética da alteridade (Levinas) e Ética do discurso (Ha-
bermas). Local: Instituto Goethe (Rua 24 de Outubro, 112). Ins-
crições: prédio 5, sala 206. Informações: 3320-3555.

Um olhar criativo
sobre o tempo livre
No dia 9/7, será realizado o seminário Um olhar criativosobre o tempo livre, promoção do Grupo de Pesquisa em Psi-cologia Comunitária da PUCRS, Sinpro/RS e curso de Psicolo-gia da Unisinos. Às 10h10min ocorre a palestra O que nossosalunos pensam e fazem sobre o seu tempo livre, ministradapelo professor Jorge Sarriera, psicólogo, psicopedagogo e co-ordenador do Grupo na Universidade, e pelas mestrandas emPsicologia Taís Bonato e Zuleica Zandonai. O evento será noGrande Hotel (Rua Riachuelo, 1070).  Inscrições gratuitas pelo3211-1900.

Os vegetais podem ser incluí-
dos em pratos quentes, como
sopas, tortas de legumes e
refogados. A professora Ra-
quel da Luz Dias, do curso
de Nutrição, lembra que du-
rante o verão e o inverno,
um hábito saudável que se
pode adotar é a ingestão diá-
ria de frutas e vegetais de
cinco cores diferentes: roxos
ou azulados, vermelhos, ama-
relos ou alaranjados, verdes
e brancos. Com isso, pode-
se diminuir o risco de doen-
ças cardíacas, câncer, além
de retardar os efeitos do en-
velhecimento. Informações
adicionais e receitas (em in-
glês) no site www.5aday.org;

Os alimentos muito aprecia-
dos nessa estação, como
massas, fondues e vinhos,
não estão proibidos, mas de-
vem ser evitados em excesso
e deixados para ocasiões es-
peciais ou finais de semana.
Se puder, substitua molhos
como de quatro queijos por
molho de tomate ou frango.
No dia-a-dia prefira refei-
ções equilibradas.

FRUTAS
Caqui;

Abacate. A gordura contida na fruta é
saudável, a mesma encontrada no azei-
te de oliva, que auxilia na proteção car-
díaca;

Frutas cítricas, como laranja de umbigo,
lima, bergamota, morango e kiwi são ricas
em vitamina C.

VEGETAIS
Energéticos

Aipim;
Batata doce;
Milho.

Coloridos
Pimentão;
Couve;
Repolho;
Espinafre.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES

6

7

11

8

12

2º Encontro Científico dos Formandos do curso de
Fisioterapia da Fac. de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia
Curso: Cozinhando com saúde – pratos à base de soja

Curso: Eucaristia e Missão
Especialização em Alfabetização – o jogo da leitura e
da escrita
Curso Básico de Cristologia
4º Encontro Científico dos Formandos de Enfermagem
da Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição
Reunião dos Pacientes de Doença de Crohn e
Retocolite Ulcerativa

Curso: Gastronomia – Preparações de Inverno

Curso: Filosofia e Psicanálise

Curso: Primeiros socorros

Curso: Investigação de incidentes patrimoniais

Inscrição ao Fies para alunos do ProUni com bolsa
parcial

Curso: Novas metodologias para o cálculo de barreiras
estruturais para salas radiológicas – NCRP 147
Curso: Empreendendo no Mercado de Química
Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais

Mestrado em Engenharia Elétrica

Especialização em Literatura Brasileira e em
Literatura Infanto-Juvenil
Curso: GPS para Aviação Profissional
Final da etapa regional do programa de TV Fama
Curso: Gastronomia Provençal
Mestrado em Teologia

Convenção da Associação dos Professores de Inglês
do Rio Grande do Sul
Especialização em Direito e Relações Internacionais

Curso de Libras – nível básico, intermediário e avançado
Curso: A Revelação de Deus no AT e NT
Curso: Hotelaria na era da competitividade

Especialização em Metodologia de Pesquisa Social

Mestrado em Educação

Psicologia hospitalar: hospitalização e ciclo de vida
Mestrado em Economia do Desenvolvimento

Especialização em Dança

Último dia do encontro, que terá início às 19h30min. Local: sala 602, prédio 40. Informações:
3320-3646. Entrada franca.
Inscrições abertas. As aulas começam em 19/7. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 25/7, a partir das 8h. Promoção: Faculdade de Teologia. 
Inscrições abertas até 25/7. As aulas começam em agosto. Promoção: Programas de Pós-Graduação em
Educação e em Letras. Informações e inscrições: www.pucrs.br/faced/pos/alfabetizacao.
Inscrições abertas. As aulas começam em 5/8. Promoção: Faculdade de Teologia. 
Último dia do encontro, que terá início às 8h. Local: prédio 50, auditório térreo. Informações: 3320-
3646. Entrada franca.
Início às 19h. Local: anfiteatro Irmão José Otão (2º pavimento do Hospital São Lucas). Promoção: Serviço
de Gastroenterologia do HSL. Na ocasião, será realizada a palestra Manifestações Articulares com o
reumatologista Mauro Keisermann. Informações: 3320-3000, ramal 2112.
Inscrições abertas. As aulas começam em 16/7, a partir das 8h. Promoção: Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 19/7. Promoção: Pós em Filosofia da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas. 
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.
Inscrições abertas. As aulas começam em 25/7. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3320-3500, ramal 4130 ou cursos@fijo.com.br.
Último dia para cadastramento no processo de contratação e confirmação de matrícula. Local:
guichês do prédio 5, das 8h às 21h. Informações: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (prédio 1, sala
109, 3320-3500, ramais 4350 e 4355).
Início às 9h. Promoção: Faculdade de Física. 

Início às 18h30min. Promoção: Faculdade de Química. 
Último dia de inscrições. 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.
Último dia de inscrições. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Informações e
inscrições: 3320-3540 ou www.pucrs.br/feng/pos.
Inscrições abertas até 20/7. Promoção: Pós-graduação da Faculdade de Letras. Informações e inscrições:
www.pucrs.br/fale/pos.
Inscrições abertas. As aulas começam em 24/8. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. 
Início às 16h. O evento ocorre no Salão de Atos da PUCRS (prédio 4) e será transmitido ao vivo pela Rede Globo.
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. 
Último dia de inscrições. 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 14/7. Local: prédio 50. Informações: 3231-0261 ou rua Botafogo,
620/506.
Inscrições abertas até 25/7. Promoção: Faculdade de Direito. Informações e inscrições: www.pucrs.br/
direito/pos/especializacaointernacional.
Inscrições abertas. As aulas começam em 6/8. Promoção: Faculdade de Educação. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/8. Promoção: Faculdade de Teologia. 
Início às 18h45min. Promoção: Fundação Ir José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3315-8169 ou
cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas até 25/7. 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.
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.
Inscrições abertas. As aulas começam em 15/8. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Inscrições abertas até 30/11. Promoção: Pós em Economia. Informações e inscrições: www.pucrs.br/uni/
poa/face/ppge.
Inscrições abertas. As aulas começam em agosto. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto. Informações e inscrições: prédio 80, 6º andar, 3320-3683 ou www.pucrs.br/fefid/pos/danca.
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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
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

A gente não se liberta de um hábito
atirando-o pela janela: é preciso fazê-lo

descer a escada, degrau por degrau.
Mark Twain


