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PUCRS faz simulado
do exame da OAB

Alunos do curso de Direito poderão testar
seus conhecimentos realizando um exame simu-
lado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
O teste, voltado principalmente para recém-for-
mados, formandos e interessados, será no dia

Festival Musical
Cover's

O Festival Musical
Cover’s acontece
no dia
19/8,
às 19h,
no Campus
Viamão, orga-
nizado pelo Dire-
tório Acadêmico
Ernani Fiori (da Fi-
losofia) e pelo Centro de
Pastoral. Os ingressos custam
R$ 2 para alunos e R$ 3 para o
público externo e podem ser ad-
quiridos no Campus (Av. Senador Salgado
Filho, 7000) e na Secretaria Municipal da Cul-
tura (Rua Coronel Marcos de Andrade, Praça
Julio de Castilhos). Os vencedores de cada
categoria receberão R$100. Informações:
3320-7100 ou no site www.pucrs.br/
eventos/covers.

Novo curso para
funcionários do
Banco Central

A Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia (Face) promove
um curso de especialização em Regula-
ção Financeira voltado para funcionários
do Banco Central do Brasil (Bacen), o
primeiro da Face na modalidade in-com-
pany. O curso apresenta disciplinas das
áreas de administração, direito, contabi-
lidade e economia, ministradas por pro-
fessores da PUCRS. A especialização
terá 18 meses de duração, com aulas
realizadas na sede do Bacen em Porto
Alegre. Ao todo são 25 alunos. Segundo o
coordenador, professor André Scherer, o
foco da programação é treinar os funcio-
nários do Banco em aspectos modernos
de finanças, no contexto da globalização.

Jornada trata
dos novos
desafios da
Psicologia

De 22 a 26/8, a Faculdade de Psicologia
promove a 1ª Jornada de Intercâmbio Científico
e Acadêmico da Psicologia na Contemporanei-
dade. Serão debatidos temas das áreas de psi-
cologia educacional e escolar, clínica, avalia-
ção psicológica, processos básicos, psicologia
social ou comunitária, do trabalho e da saúde.
Fazem parte da programação palestras, me-
sas-redondas, comunicações, oficinas, apre-
sentações de trabalhos e pôsteres. Também
estão previstas atividades artísticas e culturais
e um coquetel de confraternização. A jornada
ocorrerá nos prédios 11 e 40.  São esperados
cerca de 1.500 participantes entre estudantes,
professores e profissionais. Informações:
www.pucrs.br/eventos/jornadapsico ,
psijornada2005@pucrs.br e 3320-3633,
ramal 214. Inscrições: sala 201 do prédio 40.

21/8, a partir das 8h30min, no Campus Viamão
(Av. Senador Salgado Filho, 7000). O encerra-
mento está previsto para o meio-dia, com a en-
trega do gabarito. Para a inscrição é necessário
doar 1kg de alimento não-perecível. No dia 27/8,

um dia antes do exame da OAB, os alunos po-
derão participar de oficinas “tira-dúvidas” com
professores da Universidade. Informações
e inscrições para os dois eventos pelo fone
3320-7100 ou na secretaria do Campus Viamão.

Convênio aproximaUniversidade e PrefeituraA PUCRS e a Prefeitura de Porto Alegre assinam nesta quarta-feira, 17/8, um convê-nio “guarda-chuva”, que poderá ser utilizado por diversas unidades acadêmicas da Uni-versidade por meio de termos aditivos. O objetivo é desenvolver ações nas áreas de en-sino, pesquisa e extensão. Três Faculdades poderão, em breve, realizar projetos nestaparceria com a Prefeitura, como a Engenharia (na área de capacitação e desenvolvimen-to), a Informática (na área de capacitação e consultoria) e a Educação, para possibilitara realização de estágios de alunos na rede municipal de ensino. A princípio, os três sãoprojetos em potencial. O convênio será assinado na sede da Prefeitura, às 14h30min.

FÉ E CULTURA
aborda manipulação

genética
Nesta sexta-feira, 19/8, os professores Ricar-

do Timm de Souza, da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas, e Clarice Alho, da Faculdade
de Biociências, falarão sobre Manipulação gené-
tica e suas implicações, no projeto Fé e Cultura.
O evento, que tem entrada franca, ocorrerá a par-
tir das 18h15min no auditório do 9º andar do pré-
dio 50. Informações: www.pucrs.br/feecultura
ou feecultura@pucrs.br.



Bolsas para
Engenharia

Foram prorrogadas, até o dia
19/8, as inscrições para o Progra-
ma Brafitec, entre a Faculdade de
Engenharia e a École Nationale
d’Ingénieurs de Saint-Etienne
(França), oferecendo bolsas para
alunos dos cursos de Engenharia
Civil e Mecatrônica. Os estudos na
França serão de fevereiro de 2006
a janeiro de 2007. A documenta-
ção deve ser entregue na Asses-
soria para Assuntos Internacionais
e Interinstitucionais, prédio 1, sala
205. Haverá prova de Língua Fran-
cesa e entrevista. Informações:
www.pucrs.br/adm/aaii, aaii@
pucrs.br e 3320-3660.
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Xavier Marginet,
gerente do Centro
de Pesquisa da
Asociación de In-
vestigación de las
Industrias del Curti-
do y Anexas, de
Barcelona (Espa-
nha), visitou o La-
boratório de Ope-
rações Unitárias do
Departamento de
Engenharia Quími-
ca da Faculdade de
Engenharia, em
busca de temas de
interesse comum
que possam gerar
projetos de pesqui-
sa internacionais.
Entre os assuntos,
destaca-se o apro-
veitamento de resí-
duos agroindustri-
ais para a obtenção
de produtos de al-
to valor agregado.

Estágio voluntário
e exposição

O Laboratório de Malacologia (Labmalac)
oferece vagas para estágio voluntário a alunos
da Faculdade de Biociências. As atividades
consistem em auxílio a pesquisas, triagem e
dissecagem de animais, excursão em campo,
catalogação de referências bibliográficas e
microscopia. Os estudantes devem estar
matriculados entre o segundo e o sexto ní-
vel do curso. Interessados podem marcar
entrevista com o professor José Thomé no
gabinete 30, sala 340 do prédio 12-D. In-
formações: 3320-3500, ramais 4143 e
4288, ou e-mail thomejw@pucrs.br.
Até 19/8, o Labmalac também promove,
no saguão do prédio 12, exposição de
pôsteres apresentados em congressos
nacionais e internacionais.

Palestra trata de família
No dia 18/8, às 18h, a desembargadora do Tribunal de

Justiça do Estado Maria Berenice Dias ministra palestra
Família: um conceito plural. O evento é promovido pelo Ser-
viço de Assistência Jurídica Gratuita (Sajug) da Faculdade
de Direito. Local: auditório do prédio 11. A palestra, com
entrada franca, é válida como atividade complementar.

CARDÁPIO DO NOVO RU
O novo Restaurante Universitário (RU), localiza-

do no 2º andar do prédio 3, oferece cada refeição
a R$ 3,80 para alunos, professores e funcioná-
rios. Confira o cardápio completo no site www.
restauranteuniversitario.com.br, no link Prato Es-
pecial. Pode haver alteração conforme o fluxo de
pessoas e a disponibilidade de itens.

QUARTA-FEIRA – 17/8: Arroz, feijão, massa
parafuso, bife à rolê e saladas.
QUINTA-FEIRA – 18/8: Arroz, feijão, goulach,
seleta de legumes e saladas.
SEXTA-FEIRA – 19/8: Arroz, feijão, polenta
mole, bife na chapa e saladas.

Fique por Dentro
Os resultados do estudo A avaliação da

interação de uma dieta controlada com a
escopolamina na prevenção da desorienta-
ção espacial, projeto conjunto do Laboratório
de Microgravidade/Instituto de Pesquisas Ci-
entíficas e Tecnológicas e da Faculdade de
Farmácia, foram publicados na revista Sci-
entia Medica (edição outubro/dezembro
2004) e constituíram a base de uma nova
recomendação médica da Nasa, a agência
espacial norte-americana.

Alexandre Trofino, coordena-
dor do Programa de Pós-Gradua-
ção em Engenharia Elétrica da
UFSC, esteve na PUCRS visitando
o professor Daniel Coutinho, do
Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica. O objetivo foi a formação
de um grupo-tarefa que envolverá
também Romeu Reginatto, da
UFRGS, para estudar a viabilidade
da utilização de desigualdades
matriciais lineares (ou LMIS) no
projeto de controladores por es-
trutura variável.

Os alunos de Ciências Aeronáuticas terão
a oportunidade de utilizar as novas aerona-
ves de treinamento AMT-600 “Guri”, consi-
deradas as mais modernas para a instrução
de vôo elementar. Dois monomotores foram
entregues pela empresa porto-alegrense
Areromot e pelo Departamento de Aviação
Civil para o Aeroclube do Rio Grande do Sul,
onde os acadêmicos realizam aulas práticas.

Os professores da Faculdade de Teologia ÉRICO
HAMMES, LUIZ CARLOS SUSIN, LEOMAR BRUSTOLIN e
PEDRO KUNRATH foram painelistas no congresso da
Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, em Cacho-
eira do Campo (MG), que tratou sobre Teologia e socie-
dade: relevância e funções. Os docentes abordaram o
tema Teologia para um outro mundo é possível. O even-
to marcou os 20 anos da Sociedade.

Professor ISOLDE FAVARETTO, do Departamento de
Propedêutica Jurídica da Faculdade de Direito, foi agra-
ciado com o prêmio Mestre Jurídico – Orlando de Assis
Corrêa, concedido pela Ordem dos Advogados do Brasil/
Seccional do Rio Grande do Sul e Escola Superior de
Advocacia.
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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

Novas
tecnologias
A palestra Novas tecno-

logias para um mundo pos-
sível – é a nanotecnologia
uma solução? (questões ci-
entíficas e éticas) será mi-
nistrada no dia 23/8, às
18h30min. O palestrante,
Paulo Martins, é sociólogo,
integrante do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas de
São Paulo, consultor do Mi-
nistério de Ciência e Tecno-
logia e coordenador do Gru-
po de Pesquisa Nanotecno-
logia, Sociedade e Ambiente/
CNPq. Local: auditório do
prédio 9. Entrada franca. A
promoção é do Escritório de
Ética em Pesquisa, da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, com apoio da
Faculdade de Filosofia e Ci-
ências Humanas.

Einstein e as ciências
O professor Wolfgang Neuser, filósofo e físico da Univer-

sidade de Kaiserslautern (Alemanha), profere, em português,
a palestra Einstein e sua importância para a história das ci-
ências. O evento ocorre dia 17/8, às 19h, no Instituto Goethe
(rua 24 de Outubro, 112), com entrada franca. A promoção,
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, vale como
atividade complementar. O evento faz parte das comemora-
ções dos 100 anos da Teoria da Relatividade de Einstein.
Neuser é professor visitante da PUCRS.

Empreendedorismo
e inovação

O Santander Banespa recebe
inscrições, até 16/9, para dois prê-
mios. O de Empreendedorismo é
destinado a graduandos e pós-gra-
duandos que desenvolverem o me-
lhor plano de negócios, com prêmios
de R$ 50 mil para o vencedor de cada
uma das cinco categorias – Indústria,
Comércio, Serviços, Tecnologia e Res-
ponsabilidade Social. O melhor dos
cinco finalistas recebe ainda um prê-
mio adicional de R$ 50 mil. O Ciência e
Inovação, também dividido em segmen-
tos (Indústria, Comércio, Serviços e
Responsabilidade Social), seleciona re-
cém-doutores que produzirem as me-
lhores pesquisas. O vencedor de cada
categoria ganha R$ 50 mil. O regu-
lamento e as informações estão no
portal Universia (www.universia.
com.br/premiosantander).

Necessidades especiais
A Faculdade de Educação Física e Ciências do Des-

porto oferece aulas gratuitas para portadores de neces-
sidades especiais, a partir do dia 22/8. As inscrições,
gratuitas, podem ser realizadas no 6º andar do prédio
80. Informações pelo telefone 3320-3683.

Dança para cadeirantes

Ginástica e esporte
adaptado para a terceira
idade

Atividades recreativas para
portadores de deficiência
mental moderada

Terças e quintas-feiras, das 18h
às 19h
Segundas-feiras, das 9h às 10h e
das 10h às 11h, terças-feiras, das
17h30min às 18h30min, e
quintas-feiras, das 18h30min às
19h30min
Terças e quintas-feiras, das 18h
às 19h

ATIVIDADES DIAS E HORÁRIOS

Os benefícios dos chás
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No século 17, quando a técnica
de fazer chá foi levada da China
para a Europa, era considerada
uma bebida nobre, muito cara.
Com o tempo, o hábito de beber
chá se popularizou, principalmen-
te entre os ingleses. No Brasil, a
tradição vem se expandindo, sen-
do os chás muito utilizados com
fins medicinais. Os benefícios
dessa bebida para a saúde são
conhecidos há milhares de anos.
Os egípcios, por exemplo, já utili-
zavam o chá de sene para proble-
mas intestinais. Um chá conside-
rado medicinal típico é formado
por uma combinação de plantas,
geralmente entre quatro e sete er-
vas. É bom lembrar que, a utiliza-
ção de chás para fins medicinais
várias vezes por dia e, por muito
tempo, pode causar sérios pro-
blemas, principalmente se com-
binados com medicamentos con-
sumidos normalmente. Veja al-
guns exemplos de chás e como
podem auxiliar o bom funciona-
mento do organismo.

BOLDO
Distúrbios digestivos, do
fígado e biliar;
Prisão de ventre;

CAMOMILA
Problemas digestivos;

RAIZ DE
ERVA- DOCE
Chá expectorante;

CAVALINHA

Problemas renais;
Ácido úrico;

MATE
Cansaço físico e mental;

FOLHAS DE SENE
Prisão de ventre;
Constipações intestinais;

FLORES DE
MALVA
Tosse seca;

SEMENTE DE
FUNCHO
Problemas digestivos;
Gases intestinais;

HORTELÃ
Problemas digestivos;

BOTÕES DE FLOR
DE LARANJEIRA
Distúrbios nervosos do sono;
Para melhorar o odor ou sa-
bor de uma mistura de chá;

MARACUJÁ

Ansiedade e nervosismo;

CANELA

Problemas digestivos;
Perda de apetite;

FOLHA DE
EUCALIPTO

Expectorante;

GENGIBRE

Problemas digestivos;
Perda de apetite;
Enjôo de viagem.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES

17

18

19

23

22

Palestra: A OAB e as instituições de ensino jurídico

Curso: Ikebana extensivo
Curso: Violência na contemporaneidade e a tutela
internacional dos Direitos Humanos
Curso: ICMS básico
Especialização em Handebol e Voleibol

Especialização em Ciências da Saúde e do Desporto

Ciclo de Conferências Projetos de Filosofia

Aditamento do Fies

Grupo de estudos em Direito Ambiental
6º Seminário Internacional de História da Literatura

Curso: Psicanálise e arte: a busca do latente
Escola de Surfe POA / Brasil
Curso: Recepção informatizada e controle financeiro
de hotéis com software “desbravador”
Conversando com eles

Curso: Extensão em GSM: Comunicação Global – módulo I
Especialização em Saneamento e Engenharia
Ambiental
Ginástica para gestantes

Curso: Aspectos Teóricos da Literatura em Tradução
Curso de Extensão sobre a Linguagem de Programação
C++ (Básico)
Curso: Culinária Japonesa – intensivo básico I – A e
Bonsai Intensivo Básico I - A
Porto Alegre em Dança
Curso de Extensão em Óleos Essenciais

Curso de Libras – nível básico, intermediário e avançado
Congresso Internacional de Educação Física

Seminário Economia às 5 ½

Cursos regulares de espanhol – módulo 1
(segunda-feira e quarta-feira), 3 e 4
Curso: GPS para Aviação Profissional
Grupo de Estudos em Direito Internacional Econômico
2º Simpósio de Teologia aos Quarenta Anos da
Constituição Pastoral Gaudium ET SPES
Curso: A psicanálise de Jacques Lacan
Curso Regular de Espanhol – módulo 1 (terça e quinta-
feira), 5 e 6 e Curso Avançado de Espanhol – módulo 2
Curso: Desenvolvimento de Lideranças

Início às 9h. Palestrante: presidente da Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil,
Paulo Roberto Gouvêa Medina. Local: auditório do prédio 11. Promoção: Faculdade de Direito. Entrada gratuita.
Início às 14h25min. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: www.pucrs.br/icj ou 3320-3583.
Início às 18h. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Faculdade de Direito. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 27/8. 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. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. Informações e
inscrições: prédio 80, 6º andar, 3320-3683 ou educacao-fisica@pucrs.br.
Início às 14h. Palestra: Ética e Contemporaneidade. Local: prédio 5, sala 401. Palestrante: professor
Ricardo Timm de Souza. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Entrada franca.
Os alunos que possuem FIES deverão comparecer, até 15/9, no Setor Financeiro Acadêmico para efetuar o
aditamento de contratos.
Inscrições abertas. Os encontros começam em 24/8. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas até 30/8. O evento começa em 4/10. Promoção: Faculdade de Letras e Programa de
Pós-Graduação em Letras. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/9. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/9. Promoção: Fac. de Educação Física e Ciências do Desporto. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 3/9. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Início às 11h30min. Tema: Sexualidade. Ministrante: Liara Lopes Krüger. Local: prédio 50, sala 202.
Informações: 3320-3500, ramal 4870.
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Início às 19h30min. Promoção: Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia.
Informações e inscrições: prédio 30, sala 152, bloco 5, 3320-3500, ramal 4094 ou www.pucrs.br/feng/pos.
Inscrições abertas. As atividades começam em 1º/9. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências
do Desporto. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 2/9. Promoção: Faculdade de Letras. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Informática. 

Início dos cursos às 9h. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: www.pucrs.br/icj ou
3320-3583.
O evento começa hoje. Local: teatro do prédio 40.
Último dia de inscrições. Promoção: Faculdades de Engenharia. Informações e inscrições: 3320-3500,
ramal 4094 ou engenharia.especializacao@pucrs.br.
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Educação. 
Inscrições abertas. O evento começa em outubro. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto. Informações e inscrições: 3320-3683.
Início às 17h30min. Tema: O investimento direto externo europeu na América Latina na segunda metade da
década de 90. Local: prédio 50, sala 1116. Palestrante: Ángeles Sanchez, da Univ.Autónoma de Madrid.
Promoção: Departamento de Economia da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
As aulas começam hoje. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. Informações: 3320-3559,
cultura-hispanica@pucrs.br, www.pucrs.br/ich. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 24/8. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. 
Inscrições abertas. Os encontros começam em 27/8. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. O evento começa em 29/8. Promoção: Faculdade de Teologia. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 6/9. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
As aulas começam hoje. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. Informações: 3320-3559,
cultura-hispanica@pucrs.br, www.pucrs.br/ich. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 25/8. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

Descobri como é bom chegar quando
se tem paciência. E para se chegar, onde quer que

seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas
a razão. É preciso, antes de mais nada, querer.

Amyr Klink

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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