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PROAF TEM PRÓ-REITOR ADJUNTO

O professor João Dornelles Júnior (foto) assumiu como Pró-Reitor Adjunto de Administra-

ção e Finanças, novo cargo criado pela administração superior. Atuava como diretor da Facul-

dade de Administração, Contabilidade e Economia (FACE) desde dezembro de 2004. Além de

suas atividades docentes, compôs a equipe de implantação do projeto de Educação a Distân-

cia da Universidade, assessorou e lecionou nos cursos de capacitação em EAD e foi assessor

do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. A direção da FACE passou a ser exercida pelo

professor Sergio Gusmão. Ele coorde-

nou o Departamento de Administra-

ção da FACE de 1999 a 2004. Outra

mudança foi na Faculdade de Psico-

logia, que tem como nova diretora

Blanca Werlang. Ela foi coordenadora

da Especialização em Diagnóstico

Psicológico de 1991 a 1997 e inte-

grou a Comissão Coordenadora do

Programa de Pós-Graduação em Psi-

cologia de 2003 a 2005.

Biblioteca amplia
atendimento

A Biblioteca Central Ir. José Otão ampliou
o horário de atendimento. Funciona das 8h às
22h50min, de segundas a sextas-feiras, e
das 8h às 17h30min, aos sábados. Há altera-
ção nos períodos de empréstimo, em razão de
pesquisa realizada com a comunidade uni-
versitária. Os materiais com prazo de três
dias agora são de cinco dias, exceto os títulos
da Coleção Iconográfica. Os que antes eram
emprestados por 15 dias passam para dez
dias. Nenhum livro tem mais data de devo-
lução prevista para sábado. Começa a fun-
cionar também o empréstimo de final de se-
mana, no qual materiais que eram somente
de consulta local poderão ser retirados, com
exceção de periódicos e da Coleção Refe-
rência (dicionários, enciclopédias, farmaco-
péias e outros). Vale do sábado, a partir das
11h30min, até segunda-feira, às 12h. A em-
presa Cópias Xerográficas Todeschini (prédio
16) também está aberta.

Novo RU serve
pratos a R$ 3,80
Está funcio-

nando o novo
R e s t a u r a n t e
Univers i tá r io
(RU) da PUCRS,
localizado no 2º
andar do prédio
3. De segunda a
sexta-feira, das
11h30min às
13h30min, o restaurante oferece o prato es-
pecial, com cardápio orientado por uma nutri-
cionista e divulgado diariamente pelo site
www.restauranteuniversitario.com.br. Alu-
nos, professores e funcionários podem almo-
çar, mediante a apresentação do crachá de
identificação ou da carteirinha de estudante e
o pagamento de R$ 3,80. Os lanches espe-
ciais continuarão a ser servidos nos bares da
PUCRS. As pessoas que não tiverem condi-
ções físicas de subir as escadas serão servi-
das no térreo. O RU é um investimento da
Universidade, em parceria com o Restaurante
Universitário, e atende a uma solicitação dos
alunos expressa e apoiada pelo Diretório Cen-
tral de Estudantes.

Emergências
médicas:

ligue 4444
O Serviço Especializado em Segurança

e Medicina do Trabalho (Sesmt) acaba de
lançar um ramal exclusivo para atender a
emergências médicas no Campus Central. O
número 4444, que funciona 24 horas, é de
fácil memorização e nunca fica bloqueado.
O atendimento é realizado por um auxiliar
de enfermagem e uma atendente que provi-
denciam os primeiros socorros e, se neces-
sário, a remoção para o Hospital São Lucas
(HSL). Neste mês de agosto, também entra-
rá em funcionamento uma ambulância que
fará transportes e remo-
ções de pacientes
para o HSL.

Museu elabora
plano ambiental

de Gravataí
O Museu de Ciências e Tecnologia vai elaborar

o Plano Ambiental de Gravataí. Atuarão 19 profis-
sionais de diversas áreas. No plano serão aborda-
das questões sobre legislação, saúde pública,
água e esgotos, educação ambiental, atmosfera e
clima, geologia, recursos hídricos, solos, vegeta-
ção, fauna, patrimônio arqueológico e histórico,
uso do solo, assentamentos habitacionais, agro-
pecuária e silvicultura, indústria, comércio e ser-
viços de saúde. A coordenação é do vice-diretor

do Museu, engenheiro
agrônomo Mario

Teixeira.

No dia 29/7 houve
eleição da Diretoria e dos Conselhos Deli-

berativo e Fiscal da Associação dos Funcionários da
PUCRS (Afpuc), que terá mandato de 2005/2007. A presidente é

Marta Reis da Silva (Pró-Reitoria de Administração e Finanças); o vice-
presidente, Gérson Luiz de Freitas (Divisão de Obras/Proaf); a 1ª tesoureira,

Rose Mary Vaz (Faculdade de Serviço Social); o 2º tesoureiro, Dario Anschau
(Setor Financeiro Acadêmico/Proaf); a 1ª secretária, Marta Helena Forgiarini (Ge-

rência Operacional/Proaf); e a 2ª secretária, Valéria Souto (Pró-Reitoria de Gradua-
ção). Somente foi inscrita uma chapa. Paulo Joeli Félix Ramos ficou na presidência de

2001 a 2005 e agora integra o Conselho Deliberativo.
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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 ini-
ciativa é uma parceria entre CNPq, Eletrobras, Procel, Ger-
dau e Fundação Roberto Marinho. Há as categorias gra-
duado, estudante do ensino superior, estudante do ensino
médio, mérito institucional, orientador e menção honrosa.
São oferecidos prêmios em dinheiro, bolsas de estudo,
microcomputador, impressora, dependendo da colocação e
da categoria. Informações e ficha de inscrição no site
www.jovemcientista.cnpq.br.

Corrida
orientada

O Parque Esportivo
PUCRS recebe inscrições
para corrida orientada pela
Academia. Os professores
Gabriel Espindola e Lucas
Pretto, triatletas com ex-
periência em prática
personalizada, ministram
treinamento de corrida,
com planejamento indivi-
dualizado nas pistas de
cross country e atletismo.
A primeira turma terá os
treinos ministrados nas se-
gundas, quartas e sextas-
feiras, das 18h15min às
19h15min. A comunidade
universitária tem descon-
tos. Informações: térreo
do prédio 81 e fone
3320-3622.
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A professora da Faculdade de Farmácia VIRGINIA SCHMITT apresen-
tou dois trabalhos na 12th International Conference on Human Retroviro-
logy, evento da área de retrovírus humanos (HIV e HTLV), realizado na Ja-
maica. Uma das pesquisas recebeu prêmio dos organizadores como um
dos dez melhores trabalhos apresentados. Eles são fruto de estudo reali-
zado pelo Ambulatório de Neuro-HTLV do Hospital São Lucas e o Laborató-
rio de Biologia Molecular do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUCRS,
visando caracterizar a infecção por HTLV (vírus linfotrópico de células T
humanas) na região de Porto Alegre. Os tipos I e II deste vírus são respon-
sáveis por casos de linfoma/leucemia e neuromielopatias progressivas.

Três professores da PUCRS participam das comissões de assessora-
mento do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade): GIL-
BERTO CUNHA e RUBEM VARGAS, da Faculdade de Engenharia, e NARA
SOUZA BASSO, da Faculdade de Química. As comissões tratam do edital
para elaboração da prova referente ao Enade, que será realizada em 6/11,
e cooperam com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira na criação de instrumentos de avaliação utilizados pelos
comitês de visitas a cursos e na seleção de seus avaliadores.

Durante o 4º Encontro Estadual de Redes de Cooperação, realizado na
Unijuí, a PUCRS conduziu 55 empresários que fazem parte das 30 redes de
cooperação que se encontram em atividade permanente junto à Universi-
dade. O professor coordenador do programa na PUCRS, DENIS CARRARO,
informa que essas redes apresentam mais de 500 estabelecimentos asso-
ciados e um quadro superior a 3.200 postos de trabalho, gerando um fatu-
ramento global superior a R$ 180 milhões
anuais.

O coordena-
dor da área de
extensão univer-
sitária da Pró-
Reitoria de Ex-
tensão, EDGAR
ERDMANN, re-
cebeu o título
de Cidadão Ro-
sariense, em Ro-
sário do Sul. A
proposta, apre-
sentada pelo ve-
reador Lino Ro-
gério da Silva
Furtado, é um
reconhecimento
pelas atividades
de extensão e
graduação reali-
zadas no muni-
cípio há mais de
cinco anos pela
PUCRS, com a
coordenação de
Erdmann.

O ex-Reitor da PUCRS e atual vice-
presidente da União Brasileira de Educa-
ção e Assistência (Ubea), NORBERTO
RAUCH, recebeu a condecoração Cruz de
Mérito Federal, honraria outorgada pelo
governo da República Federal da Alema-
nha. A solenidade de entrega do mérito foi
realizada na residência oficial do cônsul-
geral do país, Hans-Dietrich Bernhard. A
honraria, instituída em 1951 pelo então
presidente Theodor Heuss, é a única e
mais alta condecoração civil do governo,
outorgada por méritos obtidos na presta-
ção de serviços para o bem comum.

Iniciação
científica

No dia 3/8 ocorre o Seminário
Anual de Avaliação do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica do CNPq. Bolsistas apre-
sentarão trabalhos de pesquisa de-
senvolvidos de agosto de 2004 a
julho de 2005. O evento será reali-
zado no térreo do prédio 50, sala
anexa, com a abertura às 8h30min
e exposição dos pôsteres. A seguir
haverá a apresentação oral para os
avaliadores externos, nas salas
209, 210, 211 e 212. A Comissão
Externa será composta pelos pro-
fessores Carlos Alexandre Baum-
garten (FURG), João Luiz Becker
(UFRGS), Arno Krenzinger (UFRGS)
e Poli Mara Spritzer (UFRGS). No
dia 4/8 a comissão analisará e se-
lecionará os projetos e bolsistas
para a vigência 2005/2006.

Sacramentos de
Iniciação Cristã

O Centro de Pastoral está formando um grupo

de professores e funcionários que queiram fazer a

preparação para os sacramentos de Crisma, Ba-

tismo e Eucaristia. Informações e inscrições até o

dia 8/8, pelo telefone 3320-3500, ramal 4027, ou

pelo e-mail pastoral@pucrs.br.

O secretário da Justiça e da Segurança do
Estado, José Otávio Germano, fez visita de cor-
tesia à Faculdade de Direito. Recebido pelo dire-
tor JARBAS LIMA, conheceu as instalações e
detalhes das atividades desenvolvidas pelos

alunos. Na ocasião, foram
debatidas as possibilidades
de acordos de cooperação.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ciências
Aeronáuticas

A Faculdade de Ciências Aero-
náuticas aceita o ingresso de alu-
nos sem Vestibular. Eles devem ter
concluído o Ensino Médio ou equi-
valente e possuírem a Licença de
Piloto Comercial com Habilitação
em IFR (Instrument Flight Rules).
Também devem ter Caderneta In-
dividual de Vôo (CIV) ou declara-
ção de horas de vôo do operador
referente à atividade profissional,
como piloto, em empresa de
transporte aéreo regular, não-re-
gular ou aviação geral, com dura-
ção mínima de três anos e de 2,5
mil horas de vôo. Inscrições até o
dia 9/8. As aulas para os alunos
não-regulares começam em agos-
to. Os selecionados ocuparão va-
gas oferecidas neste segundo se-
mestre e o processo de seleção
será complementado no próximo
Vestibular, com provas de Inglês
e Redação. Informações: fone
3320-3542 ou e-mail ciencias-
-aeronauticas@pucrs.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

Abelhas são
fonte de saúde

Apesar de o ferrão das
abelhas causar rea-
ções alérgicas, variá-

veis de pessoa para pessoa,
esses insetos têm contribuído
para a saúde do homem há
milhares de anos. Os produtos
das abelhas, como o mel e a
própolis, têm sido utilizados
pelo homem com grande pro-
veito e são fonte de renda

para muitas famílias de api-
cultores. Conheça os be-

nefícios dos principais
produtos:

Cursos Integrados de Artes
As inscrições para os Cursos Integrados de Artes vão

até o dia 11/8. São oferecidos os temas Descobrindo a
história cultural do século XIX (ilustração), Descobrindo
a arte e a história da França, Descobrindo a mitologia e
a arte antiga, 30 artistas que marcaram o mundo e Des-
cobrindo a beleza e a estética através da arte. As aulas
começam na segunda semana de agosto e se estendem
até dezembro. Cada curso tem um encontro semanal à
tarde. Informações: Proex (sala 201 do prédio 40, fone
3320-3680).
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Resultante da coleta do néc-
tar das flores, transformado
no organismo das abelhas e
armazenado nos favos;
É um complemento alimentar
nutritivo e energético;
Pode ser utilizado como ado-
çante;
É facilmente assimilado pelo
organismo;
É levemente sedativo;
É cicatrizante, anti-séptico,
digestivo e laxativo;
Auxilia a combater a tosse,
pois é expectorante;
É antiinflamatório e auxilia
em problemas na garganta e
vias respiratórias;
Seu uso na alimentação diá-
ria é altamente recomenda-
do.

Laboratório
recebe visitas
O Laboratório de Tratamento de

Imagens e Geoprocessamento da Fa-
culdade de Filosofia e Ciências Huma-
nas agenda visitas de alunos de Ensino
Fundamental e Médio de escolas públi-
cas ou privadas, sem custo. Os interes-
sados poderão obter noções referentes
a imagens de satélite e geoprocessa-
mento, além de observar parques e
principais pontos de Porto Alegre, vis-
tos do espaço, e conectar-se on-line
com os mais diversos satélites em ór-
bita da terra em tempo real. Os alunos
também manusearão equipamentos de
última geração como o Sistema de Po-
sicionamento Global (GPS), curvímetro,
planímetros e softwares que possibili-
tam a observação de imagens. Conta-
tos pelo telefone 3320-3555, ramal 21,
e-mail lahm@pucrs.br. O site do la-
boratório é www.pucrs.br/ffch/lab-geo.

PRÓPOLIS
Composta principalmente por
resinas vegetais colhidas pe-
las abelhas. Na colméia é usa-
da como isolante e para evitar
a propagação de bactérias e
fungos;
Antiinflamatória;
Antioxidante;
Anti-séptica;
Bactericida;
Cicatrizante;
Anestésica e expectorante.

PÓLEN
É recolhido pelas abelhas
e transportado para as col-
méias. Lá é enriquecido com
a adição de substâncias das
abelhas que resultam num
produto de alto valor nutriti-
vo;

É um excelente suplemento alimentar, que
estimula e restabelece o equilíbrio do or-
ganismo;
Tem sido usado como suplemento alimen-
tar de atletas e em casos de crescimento
retardado;
Auxilia a combater os sintomas da meno-
pausa, estimula e nutre os sistemas re-
produtivos masculino e feminino.

GELÉIA REAL
É produzida pelas operárias para alimen-
tar as crias e a rainha;
Tem ação vitalizadora e estimulante do or-
ganismo;
É fortalecedora do sistema imunológico;
Favorece o crescimento e melhora o meta-
bolismo;
É eficaz no tratamento de doenças
respiratórias e vasculares;
Auxilia nos cuidados
com a pele.

Foto: Divulgação



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
3º Congresso de Educadores Sociais
Psicologia Hospitalar: hospitalização e ciclo de vida
Curso: Desenvolvimento de lideranças

Congresso Internacional de Educação Física

Palestra: Igreja Perplexa: novas perguntas, novas
respostas
Concerto Encontro com Beethoven com Coral e
Orquestra da PUCRS
Especialização em Metodologia de Pesquisa Social

Curso: Conceito Mulligan: tratamento da cefaléia e
imobilização neural
Curso: Violência na contemporaneidade e a tutela
internacional dos direitos humanos
Grupo de Estudos em Direito Ambiental
Especialização em Handebol e Voleibol

Oficina de Prática Trabalhista
Curso: Extensão em GSM: Comunicação Global –
módulo I
Curso de Extensão sobre a Linguagem de Programação
C++ (Básico)
Grupo de Estudos em Direito Internacional Econômico
Curso: Aspectos Teóricos da Literatura em Tradução
Curso: Gestão do treinamento: formando facilitadores

Curso: Diagnóstico de laboratório dos parasitos
oportunistas e emergentes coccídios e microsporídios
intestinais
Curso de Libras – nível básico, intermediário e
avançado
Curso: Captação de Recursos – voltado a profissionais
do terceiro setor
Curso: Teologia para Leigos 4º bloco (Teologia
Sistemática 3, Exegese do Novo Testamento 2 –
Escritos Joaninos, História da Igreja 2)
Curso: Aprendendo a Aprender
Curso de Extensão: Agentes Políticos

Especialização em Direito Penal Empresarial

Curso: GPS para Aviação Profissional
Especialização em Ciências da Saúde e do Desporto

Cursos de Italiano (níveis I ao V)
Atividades promovidas pelo Núcleo Esportivo de
Atividade Física Adaptada (Basquete e Dança para
Cadeirantes, Futsal para Cegos, Ginástica e Esporte
Adaptado para a 3ª Idade e Atividades Recreativas
para Portadores de Deficiência Mental Moderada)
Especialização em Dança

Curso: Especialização em Psicopedagogia

Inscrições abertas. O evento começa em 15/8. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão Universitária. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 15/8. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 25/8. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
Inscrições abertas. O evento será em outubro. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto. Informações e inscrições: 3320-3683.
Início às 8h. Local: prédio 50, auditório do térreo. Palestrante: professor Agenor Brighenti (Itesc).
Promoção: Diretório Acadêmico da Faculdade de Teologia. Patrocínio das Irmãs Paulinas. Entrada franca.
Início às 21h. Local: Teatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro). Solistas: Adriana de Almeida, Sandra
Scorza, Miguel Geraldi e Pedro Spohr. O ingresso custa R$ 10. Informações: 3320-3582.
Último dia de inscrições. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Informações e
inscrições: 3320-3681, www.pucrs.br/pgcs ou csociais-pg@pucrs.br.
Início às 19h30min. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.

Inscrições abertas. As aulas começam em 17/8. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Ciências
Criminais da Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. Os encontros começam em 24/8. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. Informações e
inscrições: prédio 80, 6º andar, 3320-3683 ou educacao-fisica@pucrs.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/8. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 19/8. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 20/8. Promoção: Faculdade de Informática. 

Inscrições abertas. Os encontros começam em 27/8. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 2/9. Promoção: Faculdade de Letras. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 8/9. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Farmácia. 

Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Educação. 

Início às 19h. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3339-1692 ou
cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam nos dias 8, 9 e 10/8, respectivamente. Promoção: Faculdade de
Teologia. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 10/8. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/8. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e
inscrições: prédio, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas até 15/8. Promoção: Faculdade de Direito. Informações e inscrições: prédio 11, sala
1030, ou www.pucrs.br/direito/pos/especializacaopenalempresarial.
Inscrições abertas. As aulas começam em 24/8. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. 
Inscrições abertas. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. Informações e
inscrições: prédio 80, 6º andar, 3320-3683 ou educacao-fisica@pucrs.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 16/8. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão. 
Inscrições abetas até 15/8. As atividades são gratuitas e começam em 22/8. Promoção: Faculdade de
Educação Física e Ciências do Desporto. Informações: 3320-3683. Inscrições: prédio 81, 6º andar.

Inscrições abertas. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. Informações e
inscrições: prédio 80, 6º andar, 3320-3683 ou educacao-fisica@pucrs.br.
Inscrições abertas até 15/8. Promoção: Pós em Educação. Início em agosto. Inscrições: prédio 15, salas
316 e 318. Informações: 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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Descobrir consiste
em olhar para o que todo mundo está vendo

e pensar uma coisa diferente.
Roger Von Oech


