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A Faculdade de Engenharia e a Junior Achievement assinaram convê-

nio para a realização do programa Miniempresa, que incentivará o em-

preendedorismo dentro da Universidade. A partir deste semestre os es-

tudantes da Engenharia aprenderão na prática a organização e a opera-

ção de uma empresa. A idéia é que o aluno conheça os processos ligados

ao empreendimento, visualize características do sistema econômico,

criação, produção e comercialização de produto, captação de investi-

mentos e compreenda as verdadeiras responsabilidades de uma organi-

zação. Quatro profissionais voluntários das áreas de marketing, finanças,

recursos humanos e produção acompanham o desenvolvimento do pro-

jeto, durante 15 semanas.

Convênio incentiva empreendedorismo

Bem-vindos,
calouros!

AUniversidade recepciona seus alunos com atividades que
buscam integrar mais de 3 mil novos estudantes. De 10 a

19/8, das 8h às 22h30min, os universitários são acolhi-
dos no Stand Calouros, no prédio 11, onde recebem informações
sobre a PUCRS, Porto Alegre e o RS, participam de brincadeiras,
sorteios, pinturas, degustação de sucos e doces e têm à disposição
diversos materiais gráficos. Há também o PUCtur, promovido pela
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. É um passeio pela Institui-
ção no qual os calouros realizam uma visita guiada por monitores e
por um professor, com agendamento prévio. Conhecem o Centro de
Eventos, Museu de Ciências e Tecnologia, Igreja Universitária Cristo
Mestre, Centro de Pastoral, Restaurante Universitário e Reitoria,
entre outros locais.

Congresso reúne
educadores sociais

Refletir sobre a prática da educação social, debatendo temas
como a violência, exploração sexual, políticas públicas, movimen-
tos sociais e a atuação do poder público na defesa da criança e do
adolescente. Estes e outros assuntos estão entre os temas do 3º
Congresso de Educadores Sociais, a ser realizado na PUCRS, de 15
a 18/8. A atividade é voltada a educadores, pedagogos, psicólogos,
assistentes sociais, estudantes e professores. Inscrições na Pró-Rei-
toria de Extensão, sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3680.

Inscrições abertas para
Salão de Iniciação Científica
O 6º Salão de Iniciação Científica da PUCRS recebe inscrições

de trabalhos até o dia 15/8 por meio do site www.pucrs.br/salao. O
evento é voltado a bolsistas, orientadores e alunos de graduação de
universidades de todo o Brasil. A proposta é divulgar, estimular e
avaliar a pesquisa no âmbito da graduação e da comunidade cien-
tífica, proporcionando intercâmbio entre os participantes. Os traba-
lhos, de diversas áreas acadêmicas, são apresentados em forma de
pôsteres e oralmente. O Salão ocorrerá de 25 a 28/10, com entrada
franca e aberto ao público. Informações: 3320-3500, ramal 4874.

PUCRS sedia reunião do Inep
Até sexta-feira, 12/8, a PUCRS é sede de reunião da Comissão

Técnica de Avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), do Ministério da Educação, com avaliadores
institucionais. O encontro reúne 40 profissionais, que têm a respon-

Diversidade cultural
dos indígenas em debate
Educação, saúde, desenvolvimento e auto-sus-

tentabilidade dos povos indígenas estarão em
pauta no Fórum Internacional – Povos Indígenas,
de 11 a 14/8, no Centro de Eventos. Pesquisa-
dores de universidades brasileiras e internaci-
onais, representantes indígenas caingangues,
charruas e guaranis e secretários de Estado vão
debater sobre a importância dos povos na for-
mação e na identidade cultural do Brasil. As dis-
cussões tratarão sobre questões da terra, saúde,
mídia, educação, ambiente, história, literatura e arte, en-
tre outros. A realização é do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Indígena,
com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Secretaria de Cultura e Museu Antropo-
lógico. A promoção é do Centro de Pastoral e Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas. Informações e inscrições: www.pucrs.br/cocama/povosindigenas.

FACE faz parceria com o Sindilojas
A PUCRS, por meio da Faculdade de Administração, Contabilidade e Econo-

mia (FACE), realiza, em parceria com o Sindilojas de Porto Alegre, o curso de
especialização em Gestão do Varejo. As aulas, que começam neste mês de
agosto, vão qualificar e aperfeiçoar profissionais e gestores do setor sobre
questões de finanças, recursos humanos, marketing e operações. A idéia é
apresentar aos participantes as novas exigências do mercado, como a respon-
sabilidade social, as tecnologias de informação e a internacionalização do
ambiente competitivo. Os encontros são ministrados por professores da PUCRS
e executivos de reconhecidas empresas varejistas.

sabilidade de analisar os projetos de auto-avaliação das instituições
de ensino superior de todo o País. O evento integra a PUCRS e um
órgão governamental com vistas a uma parceria que mobiliza docen-
tes de 20 instituições brasileiras e técnicos do Inep.



Homenagem aos pais
A Associação dos Docentes e Pesquisadores da PUCRS

(Adppucrs) comemora no dia 11/8 o Dia dos Pais. Profes-
sores que são pais, sócios ou não da associação, serão
homenageados com uma apresentação do músico Plauto
Cruz, às 17h30min, na sede da entidade, no prédio 7, onde
também poderão saborear petiscos ao longo do dia.
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O professor CARLOS GRAEFF TEIXEIRA, da
Faculdade de Biociências e Instituto de Pesquisas
Biomédicas, coordenou o Encontro de Análises Clí-
nicas Parasitológicas e a comemoração dos 40
anos da Sociedade Brasileira de Parasitologia
(SBP) com reunião das regionais do Nordeste, na
Reunião Anual da SBP, em Fortaleza. Também foi
palestrante no Encontro Brasileiro de Malacologia,
no Rio, sobre Importância epidemiológica da
Achatina fulica na transmissão de parasitoses.
Teixeira é presidente da Sociedade Brasileira de
Parasitologia.

A diretora da Faculdade de Informática, VERA
LÚCIA STRUBE DE LIMA, fez palestra sobre a For-
mação de Recursos Humanos em Tecnologias da
Informação no Brasil no Encuentro Regional de
Ciencia, Tecnología y Sociedad, realizado em Mon-
tevidéu (Uruguai). O evento teve a participação de
representantes do Uruguai, Brasil e Argentina,
buscando o melhor entendimento das realidades,
propostas e ações dos três países e o estabeleci-
mento de cooperação, especialmente nas áreas
de Agrobiotecnologia, Tecnologias da Informação,
Nanotecnologia, Educação e Energia.

MARIA EUNICE MOREIRA, diretora da Facul-
dade de Letras, retornou de Portugal e Espanha.
Na Universidade de Lisboa, participou de encontro

Semana
dos Médicos

O Hospital São Lucas
(HSL) realiza, até o dia 12/8,
por meio do Centro de Estudos
de Psiquiatria Integrada e da
Associação dos Médicos, a 3ª
Semana de Qualidade da Vida
dos Médicos da Instituição. O
evento inclui uma exposição
alusiva ao Dia dos Pais. A jor-
nalista Virgínia Travi fotografou
pais e filhos que seguiram a
mesma carreira e hoje são
médicos do HSL. Outras fotos,
cedidas pelos médicos, mos-
trarão os profissionais com as
suas famílias. A mostra ficará
aberta, diariamente, das 7h
às 22h. Durante o evento, en-
tre 10h e 12h, monitores das
áreas de Nutrição, Fisiotera-
pia, Enfermagem e Educação
Física verificarão pressão ar-
terial e peso.

O Campus Aproximado Vila Fátima comemorou 25
anos no dia 5/8 realizando homenagens a professores e
funcionários do Campus e ao ex-Reitor da Universidade
e atual vice-presidente da União Brasileira de Educa-
ção e Assistência, NORBERTO RAUCH. Durante o even-
to foi descerrada uma placa comemorativa. O Programa
Vila Fátima, desenvolvido pela Universidade desde
1980, promove ações sociais na comunidade. Cerca de
100 atendimentos são realizados diariamente pelos
estudantes sob supervisão de professores da PUCRS.

A equipe do Centro Brasileiro
para Desenvolvimento da
Energia Solar Fotovoltaica
(CB-Solar), em conjunto com
o Centro de Referência para
Energia Solar e Eólica Sérgio
de Salvo Brito, organizou o 2º
Simpósio Nacional de Energia
Solar Fotovoltaica no Rio de
Janeiro. O evento promoveu
discussões para subsidiar
uma proposta de Programa
Nacional de Energia Solar Fo-
tovoltaica e também a cria-
ção de uma rede temática de
ação. A Faculdade de Física
foi representada pela diretora
MARIA EMÍLIA BERNASIUK,
pelos coordenadores do CB-
Solar, ADRIANO MOEHLECKE
e IZETE ZANESCO, e pelo
professor AÍRTON ANDRADE.

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

Jornadas sobre
Alternativas Religiosas

A Associação de Cientistas Sociais da Religião do

Mercosul, o Programa de Pós-Graduação em Ciências

Sociais e o Programa de Pós-Graduação em Antropolo-

gia Social da UFRGS promovem a 13ª edição das Jor-

nadas sobre Alternativas Religiosas da América Latina,

no período de 27 a 30/9, na PUCRS. O tema geral é Re-

ligião, poder e política: novos atores e contextos na

América Latina. O prazo para o envio de trabalhos se

encerra no dia 26/8. Os textos deverão ser enviados

para o e-mail xiiijornadas@terra.com.br. Informa-

ções: www.pucrs.br/eventos/xiiijornadas.

RU é inaugurado
com ação solidária

No dia 16/8, às 11h30min, ocorre a inau-
guração oficial do novo Restaurante Universi-
tário (RU), localizado no 2º andar do prédio 3.
Na ocasião, alunos, professores e funcioná-
rios, em vez de pagar R$ 3,80, devem levar
um livro infantil, um brinquedo ou um agasa-
lho infantil, que serão doados para a creche
Tia Lolô, em Viamão. É preciso retirar pre-
viamente os ingressos na Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários, prédio 1, sala 109,
nos dias 12 e 15/8, das 8h às 21h15min.
O cardápio completo está no site www.
restauranteuniversitario.com.br, no link
Prato Especial. Pode haver alteração conforme
o fluxo de pessoas e disponibilidade de itens.

com o grupo de pesquisadores lusitanos e apresentou o tra-
balho Voz no Sul: os versos de Maria Clemência da Silveira
Sampaio, poetisa pioneira no RS, com versos de 1823. Tam-
bém fez uma apresentação sobre o Programa de Pós-Gra-
duação em Letras da PUCRS e seus centros de pesquisa aos
professores e alunos daquela instituição. No 8º Congresso
da Associação Internacional de Lusitanistas, em Santiago de
Compostela (Espanha), expôs o estudo Guardando na me-
mória: Gonçalves Dias na crítica portuguesa do século 19.

QUARTA-FEIRA – 10/8: Arroz, feijão, frango
assado, polenta mole com molho vermelho e
saladas.
QUINTA-FEIRA – 11/8: Arroz, feijão, almôn-
dega ao sugo, purê de batata e saladas.
SEXTA-FEIRA – 12/8: Arroz, feijão, frango
empanado, moranga refogada 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

Começando
a investirJá se foi o tempo em que guardar dinheiro debaixo do colchão era um

bom negócio. Muitas pessoas têm medo de se aventurar em investimen-
tos que, sendo feitos com um bom planejamento e orientação, podem gerar
bons resultados. Veja como você pode começar a investir:

Superdicas
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Acadêmica
oferece brindes

A Livraria Editora Acadêmica (no
3º andar do prédio 41) oferece brin-
des aos bixos da PUCRS. A promo-
ção vale durante este mês. Os pre-
sentes serão entregues mediante a
apresentação do comprovante de ma-
trícula. Mais informações no local e
no site www.academica.com.br.

O Código
Da Vinci
O livro O Código Da

Vinci será tema de debate
no dia 15/8, às 19h30min,
com entrada franca. Parti-
cipam o vice-diretor da Fa-
culdade de Letras, Luiz An-
tonio de Assis Brasil, e o
Vice-Reitor Ir. Evilázio Tei-
xeira. O evento, promovido
pelo Departamento de Pro-
pedêutica Jurídica da Fa-
culdade de Direito, vale
como atividade comple-
mentar e ocorre no auditó-
rio do prédio 11.

18º Set Universitário
recebe inscrições
A partir do dia 15/8, os interessados em participar das

oficinas e palestras e da mostra competitiva do 18º Set Uni-
versitário podem inscrever-se pelo site www.pucrs.br/set. O
evento ocorrerá de 18 a 20/10, reunindo estudantes das áreas
de jornalismo, fotografia, cinema, publicidade e propaganda,
hotelaria, relações públicas e turismo de universidades brasi-
leiras e de países do Cone Sul. A promoção é da Faculdade de
Comunicação Social, com organização do Laboratório de Eventos.

AVIAÇÃO
O gerente de Enge-

nharia de Desenvolvimento
e Análise Estrutural da
Boeing, Ahsan Iqbal, profe-
re a aula inaugural do cur-
so de Ciências Aeronáuti-
cas no dia 11/8, às 9h.
Fala sobre Novas tecnolo-
gias aplicadas à aviação
comercial, explicando a
tecnologia empregada no
mais novo avião produzido
pela Boeing, o B-787. En-
trada franca. Local: auditó-
rio do térreo do prédio 50.

Existem dois grandes segmentos
de investimentos: os de renda fixa
e os de renda variável;

Entre os de renda fixa estão as
aplicações em títulos públicos,
privados, fundos de investimen-
tos e poupança, entre outros. As
ações são de renda variável;

Os títulos públicos, comprados do
governo federal ou estadual, prin-
cipalmente do federal, são uns
dos mais rentáveis e seguros,
com remunerações e prazos de
resgate variáveis. Estes podem

Primeira turma
do Direito

No dia 11/8, às 11h, no saguão do pré-
dio 11, será realizada a cerimônia que tor-
nará público o quadro alusivo à primeira tur-
ma de formandos da Faculdade (1951). Es-
tarão presentes na ocasião, entre outros
convidados, o Reitor Ir. Joaquim Clotet e um
dos componentes da turma de formandos,
Archimedes Antônio da Silva Almeida.

Assespro
entrega prêmio

A Associação das Em-
presas Brasileiras de Tec-
nologia da Informação, Soft-
ware e Internet (Assespro)
premia, dia 12/8, trabalhos
de conclusão dos cursos de
Ciência da Computação e
Sistemas de Informação, da
Faculdade de Informática
da PUCRS. Os trabalhos
concorrentes foram indica-
dos pela Faculdade de acor-
do com o grau atribuído em
sua avaliação acadêmica.
Os prêmios serão entregues
na formatura dos cursos.

ser comprados diretamente do
Tesouro ou, o que é mais co-
mum, indiretamente, por meio
dos fundos de investimento;

A caderneta de poupança é o
mais tradicional investimento
disponível, sendo também con-
siderado seguro. Apesar disso,
tem um rendimento relativamen-
te baixo;

Outro investimento de renda fixa
muito utilizado é o Certificado
de Depósito Bancário (CDB),
emitido pelos bancos. O rendi-

mento varia de acordo com a taxa
negociada e com o prazo definido;

As ações são negociadas de acor-
do com a expectativa de valoriza-
ção da empresa, estando seus pre-
ços sujeitos a maior variação, por
isso são consideradas de renda
variável, e menos seguras. Para
comprar ações, o primeiro passo é
procurar uma corretora de valores
para cadastrar-se. Não existe um
valor mínimo para investir. Você
também pode aderir a um clube de
investimento, o que é mais indica-
do para iniciantes. Além disso,
existem fundos de investimentos
em ações disponíveis nos bancos;

Os imóveis também são
uma boa forma de in-
vestimento, principal-
mente como fonte de
renda por meio dos alu-
guéis;

É bom lembrar que quan-
to mais rentável é a apli-
cação, mais está expos-
ta a riscos;

Quando está investindo,
fique atento às notícias
sobre a situação política
e econômica do Brasil,
que influenciam o mer-
cado econômico.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
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Curso: Aprendendo a aprender
Início às 14h. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão

Grupo de estudos Estado e Sindicalismo
Especialização em Ciências da Saúde e do Desporto

Curso de Extensão: Agentes políticos

Curso de Extensão sobre a Linguagem de Programação
C++ (Básico)
Grupo de estudos em Direito Ambiental
Curso: Psicanálise e arte: a busca do latente
Curso: Aspectos Teóricos da Literatura em Tradução
Cursos Integrados de Arte (Cia)
Curso: Extensão em GSM: Comunicação Global – módulo I
Grupo de Estudos em Direito Internacional Econômico
Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação

Curso: Tecnologia da Informação Aplicada ao Varejo de
Alimentação e Entretenimento
Oficina de Prática Trabalhista
Seminário: O disléxico, a família e a escola: uma
parceria necessária
Palestra: Bolsa Fácil e Conjuntura Econômica

Psicologia hospitalar: hospitalização e ciclo de vida
Programa Brafitec – bolsas de estudo para alunos dos
cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Controle e
Automação/Mecatrônica
Especialização em Direito Penal Empresarial

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)
Temas de Psiquiatria – curso de atualização com
matérias que envolvem a saúde e a doença mental

Cursos Regulares de Espanhol – níveis 1 e 2
(segundas-feiras e quartas-feiras), 3 e 4
Oficina de Tradução Literária
Projeto Inclusão Museu e Escola

Conversando com elas – palestra sobre Primeiros Socorros
Curso: Moda, Mercado e Comunicação
Curso: Gestão da Empresa Familiar
Cursos de Italiano (níveis I ao V)
Cursos Regulares de Espanhol – níveis 1 e 2 (terças e
quintas-feiras), 5 e 6 e Espanhol Avançado (terças-feiras)

Início às 14h. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 17/8. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Ciências
Criminais da Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 14/9. 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.
As aulas começam hoje. Turno: noite. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições:
prédio 2 (Campus Central), 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 20/8. Promoção: Faculdade de Informática. 

Inscrições abertas. Os encontros começam em 24/8. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/9. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 2/9. Promoção: Faculdade de Letras. 
Último dia de inscrições. Alunos que já participaram têm desconto. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 19/8. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Inscrições abertas. Os encontros começam em 27/8. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas até 7/11. Promoção: Pós em Ciência da Computação da Faculdade de Informática.
Informações e inscrições: www.pucrs.br/inf/pos ou ppgcc@inf.pucrs.br.
Início às 8h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Início às 8h. Promoção: Faculdade de Direito. 
Início às 9h. Local: prédio 40. Promoção: Associação de Dislexia do Rio Grande do Sul (ADRS) e Fundação
Irmão José Otão. Informações: prédio 2, 3395-4760, www.dislexia-rs.com.br ou adrs@dislexia-rs.com.br.
Início às 19h30min. Palestrantes: Alan Gandelman e Álvaro Bandeira, consultores da Ágora Senior -
Corretora de Valores. Local: prédio 50, auditório do 9º andar.
Início às 19h30min. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Último dia para a entrega da documentação. Promoção: Faculdade de Engenharia e a École Nationale
d’Ingénieurs de Saint-Etienne (França). Informações: prédio 1, sala 205, www.pucrs.br/adm/aaii,
aaii@pucrs.br e 3320-3660.
Último dia de inscrições. Promoção: Faculdade de Direito. Informações e inscrições: prédio 11, sala
1030 ou www.pucrs.br/direito/pos/especializacaopenalempresarial.
Último dia de inscrições. 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.

O evento começa hoje. Promoção: Centro de Estudos de Psiquiatria Integrada, Departamento de
Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina e Serviço de Psiquiatria do Hospital São Lucas da
PUCRS. Local: Anfiteatro Irmão José Otão (2º andar do HSL).  Informações: 3339-5798.
As aulas começam hoje. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. Informações e inscrições: prédio 40,
sala 608, 3320-3559, cultura-hispanica@pucrs.br ou www.pucrs.br/ich.
Inscrições abertas. As aulas começam em 10/9. Promoção: Faculdade de Letras. 
Início às 8h30min. Público-alvo: professores de Ciências e Matemática. Informações e inscrições: Das
14h às 18h, na sala 314, do prédio 40, 3320-3500, ramal 4176 ou no site www.mct.pucrs.br. 
Início às 11h30min. Palestrante: professora Karin Viegas (Enfermagem). Local: prédio 50, sala 413.
Início às 17h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 18h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
As aulas começam hoje. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão. 
As aulas começam hoje. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. Informações e inscrições: prédio 40,
sala 608, 3320-3559, cultura-hispanica@pucrs.br ou www.pucrs.br/ich.
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Existe algo ilimitado no amor de um pai, algo que não
pode falhar, algo no qual acreditar mesmo que seja
contra o mundo inteiro. Nos dias da nossa infância,

gostamos de pensar que nosso pai tudo pode; mais tarde,
acreditaremos que seu amor pode compreender tudo.

Frederick Faber


