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STAND CALOUROS
nos campi Zona Norte e Viamão

No dia 29/8, os novos alunos do Campus
Zona Norte serão recepcionados pelo tra-

dicional Stand Calouros. O evento, que começa
às 18h45min, com celebração eucarística, na Ca-
pela São Francisco, ocorre no ginásio, a partir
das 19h30min. Os estudantes participam de di-
versas atividades, como brincadeiras, sorteios,
degustação de sucos e doces, recebendo tam-
bém informações sobre a PUCRS, Porto Alegre e

o RS. Os calouros do Campus Viamão serão
acolhidos no dia 24/8, a partir das 19h30min,
no Salão de Atos. Está prevista uma palestra de
integração entre os veteranos e os bixos, sob a
responsabilidade do maestro Frederico Gerling
Júnior, que falará sobre maestria e motivação.
A Orquestra da PUCRS participará da progra-
mação. Em seguida serão realizadas atividades
na sala e no corredor do Centro de Pastoral.

Informática oferece
palestras e feira

A Semana Acadêmica da Informática inclui palestras
(de 29 a 31/8, no saguão do prédio 50) e a Feira de Integra-
ção em TI (no dia 1º/9, no saguão do prédio 30, realizada
em conjunto com a Associação das Empresas Brasileiras de
Tecnologia da Informação, Software e Internet). Serão abor-
dados temas como Oportunidades de ingresso na Dell, Pro-
grama Móbile – Oportunidade para estudar e estagiar em
Portugal, Empreendedorismo – cases de sucesso e Segu-
rança na operação do POP. Não é preciso inscrever-se pre-
viamente para a Semana Acadêmica. Programação comple-
ta e horários no site www.pucrs.br/eventos/semanainfo.

Semana Acadêmica
Interdisciplinar

As Faculdades de Biociências, Farmácia e Química promovem oficinas, deba-
tes, minicursos e palestras na 1ª Semana Acadêmica Interdisciplinar, que tem
como tema De olho no mundo da ciência. A programação ocorre de 29/8 a 2/9.
As inscrições estarão abertas na Pró-Reitoria de Extensão (Proex), sala 201 do
prédio 40. Haverá discussões sobre bioética aplicada à pesquisa, conservação
dos ecossistemas naturais, química forense, plantas alimentícias, biodiesel,
transgênicos, toxicologia, plásticos e células-tronco, entre outros temas. A Sema-
na Acadêmica é organizada pelo Centro de Estudos Acadêmicos de Biologia, Di-
retórios Acadêmicos da Biologia e Química e PET Biologia. No site www.pucrs.br/
eventos/sai2005 pode ser encontrada a programação completa do evento.

Simpósio de Teologia
traz Dom Cláudio Hummes

A Faculdade de Teologia promove, de 29 a
31/8, um simpósio para comemorar os 40 anos
da Constituição Pastoral Gaudium et Spes do
Concílio do Vaticano II. Participam os profes-
sores da Universidade Urbano Zilles e Geral-
do Hackmann, o cardeal-arcebispo de São
Paulo, Dom Cláudio Hummes, o reitor da Pon-
tifícia Universidade da Santa Cruz de Roma,
Mariano Fazio e os bispos eméritos Boaventura
Kloppenburg (Novo Hamburgo) e Ivo Lorscheiter
(Santa Maria). O evento ocorre no auditório do
prédio 15. Inscrições na Pró-Reitoria de Exten-
são, sala 201 do prédio 40. Informações pelo
telefone 3320-3680.

Alunos premiados
no Gramado Cine Vídeo

Quatro trabalhos de alunos da Famecos fo-
ram premiados no 13º Gramado Cine Vídeo,
evento que ocorreu paralelamente ao 33º Festi-
val de Cinema de Gramado. Os representantes
da PUCRS conquistaram troféus Galgo de Ouro.
Na Mostra Competitiva de Vídeos Universitários
Gaúchos, gênero reportagem, foi premiado Ho-
mini, dirigido por Mariane de Luca. Em gênero
experimental, Sobrevivências, de Gisleine Guer-
ra, recebeu menção honrosa. O prêmio do júri
popular no gênero documentário foi para He-
róis, de Patrick Ávila de Souza. Quanto ao gêne-
ro documentário, Palcos da Ditadura, de Fer-
nanda Birolo, conquistou a menção honrosa.

Mostra Teccine
exibe Extremo Sul

O documentário gaúcho Extremo Sul será exibido no dia
25/8, às 14h, no auditório da Famecos, dentro da programação da
Mostra Teccine PUC. Após a exibição, haverá debate com a dire-
tora Mônica Schmiedt. O filme focaliza cinco alpinistas numa
expedição ao Monte Sarmiento, na Patagônia chilena. Enfren-

tando chuva constan-
te, frio, neve e ventos
fortes, a equipe de fil-
magem mostra as
reações diante do
fascínio e da impo-
nência de uma mon-
tanha, símbolo do de-
sejo humano de con-
quistar o inatingível. A
entrada é franca.

Confira o
Intervalo

A próxima edição do
PUCRS Notícias, a última
do mês, circulará com o
encarte Intervalo. Você
pode enviar sugestões e
colaborar com poesias,
minicontos e fotos. Na
seção Classipuc, são
anunciados livros usados
e material didático para
compra e venda. Partici-
pe! Entre em contato pelo
e-mail pucrsnoticias
@pucrs.br ou fone
3320-3500, ramal 4338.

Foto: Divulgação
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Reconstrução
do Japão

O Instituto de Cultura Japonesa da
PUCRS e o Consulado-Geral do Japão em
Porto Alegre promovem, no dia 25/8, às
20h, palestra do padre Vendelino Lors-
cheiter sobre A reconstrução do Japão no
pós-guerra. Sacerdote jesuíta, Lorscheiter
deixou o Brasil em 1949 rumo ao Japão.
Na época, levou um choque ao conhecer
Hiroshima arrasada pela bomba atômica.
Depois de um período na Europa, retornou
ao Japão em 1957 e se surpreendeu com
a recuperação do país. Desde então vive
em Tóquio, onde lecionou na Universidade
de Sofia até os 70 anos. A palestra será
no auditório do prédio 9. Entrada franca.

Jornada do Projeto Varsul
No dia 24/8, a partir das 8h30min, ocorre a 1ª Jornada do Projeto Varsul,

promovida pela Faculdade de Letras da PUCRS e Instituto de Letras da UFRGS. O
evento, dirigido a professores e alunos da área de Letras, será realizado na sala
305 do prédio 8. O projeto envolve universidades da Região Sul (PUCRS, UFRGS,
UFSC e UFPR) e dispõe de um banco de dados, cujo objetivo é a descrição do
português falado na Região Sul do Brasil. Entrada franca.

Estudantes da Faculda-
de de Comunicação So-
cial realizaram cobertu-
ra completa dos even-
tos 13º Gramado Cine
Vídeo e 33º Festival de
Cinema de Gramado.
As matérias, produzi-
das para programas re-
alizados pelo Centro de
Produção Multimídia
(CPM) da Universidade,
foram apresentadas na
UNITV (canal 15 da Net)
e também nos veículos
da Famecos: RadioFam,
site Cyberfam e jornal
Hipertexto (www.
pucrs.br/famecos). Os
sete alunos “correspon-
dentes” em Gramado
também realizaram re-
portagens diárias para o
Portal Terra, numa par-
ceria coordenada pelo
professor André Pase.

DENIS ROSEMBERG, acadêmico de Ci-
ências Biológicas e estagiário do Labora-
tório de Pesquisa Bioquímica da Faculda-
de de Biociências, foi selecionado para
apresentação oral de um trabalho na 34ª
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Bioquímica e Biologia Molecular, realiza-
da em Águas de Lindóia (SP). O estudo
Carbofuran and Malathion inhibit nu-
cleotide hydrolysis in zebrafish (Danio re-
rio) brain membranes fez parte da dis-
sertação de mestrado de Mario Senger,
sob a orientação dos professores Maurí-
cio Bogo e Carla Bonan.

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

A Edipucrs participa, até 26/8, da 18ª Reunião Anual
da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, em
Canela. O diretor, ANTONINHO MUZA NAIME, fez uma
apresentação da editora e de todos os aspectos envolvi-
dos na publicação de um livro. No dia 26, também ocor-
re o Encontro Técnico com a participação de represen-
tantes das mesmas editoras na área da comercializa-
ção/distribuição, ocasião em que será discutida a co-
mercialização do livro universitário no Brasil.

Os professores ADRIANO MOEHLECKE e IZETE ZA-
NESCO, coordenadores do CB-Solar, e a mestranda de
Engenharia e Tecnologia de Materiais ANA PAULA
MALLMANN participaram do 20º Congresso Europeu de
Energia Solar Fotovoltaica, em Madri (Espanha), onde
apresentaram os trabalhos de pesquisa desenvolvidos
na área pela Faculdade de Física.

O Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Fa-
culdade de Medicina promoveu o 2º Encontro de Ex-Re-
sidentes de Ginecologia e Obstetrícia/Simpósio Interna-
cional de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, em
Gramado. O evento, que contou com 547 participantes,
foi coordenado pelo professor ALVARO PETRACCO.  Na
programação científica, mais de 30 professores na-
cionais e internacionais, além de integrantes das
equipes de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia do
Hospital São Lucas.

O Hospital São Lucas da PUCRS integra

a lista dos dez hospitais mais bem avalia-

dos entre os 332 conveniados, com base

em pesquisa feita com usuários do Sistema

Único de Saúde (SUS). O governador Ger-

mano Rigotto e o secretário da Saúde, Os-

mar Terra, entregaram certificados às insti-

tuições destacadas na pesquisa de satisfa-

ção realizada entre março de 2004 e feve-

reiro de 2005.

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO

MANUAL
DA PRPPG

A Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PRPPG) lançou o
Manual de Procedimentos, em que
descreve e sistematiza os proces-
sos que estão sob a responsabili-
dade do setor, garantindo mais
agilidade e eficácia. O Manual traz
informações sobre programas e
cursos de pós-graduação, proces-
sos de capacitação docente, apoio
a eventos de professores e pesqui-
sadores, encaminhamento de pro-
jetos de pesquisa e desenvolvi-
mento, questões éticas da pesqui-
sa, transferência de tecnologia e
processos administrativos. A publi-
cação pode ser acessada no site
www.pucrs.br/prppg.

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

NOVO RU
Para saber o cardápio completo do novo Restau-

rante Universitário (RU), acesse o site  www.
restauranteuniversitario.com.br, link Prato Espe-
cial. Localizado no 2º andar do prédio 3, oferece cada
refeição a R$ 3,80 para alunos, professores e fun-
cionários. Pode haver alteração no cardápio confor-
me o fluxo de pessoas e a disponibilidade de itens.
QUARTA-FEIRA – 24/8: Arroz, feijão, iscas de carne
ao molho shoyu, batata cozida e saladas.
QUINTA-FEIRA – 25/8: Arroz, feijão, carne moída
incrementada, moranga refogada e saladas.

SEXTA-FEIRA – 26/8: Arroz, feijão, frango à
milanesa, purê misto e sa-

ladas.
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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

A importância
de uma boa
iluminação
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Capacitação docente
A PUCRS realiza a partir do dia 25/8 o

38º Curso de Capacitação Docente em Edu-
cação a Distância para professores da edu-
cação básica e do ensino superior. A ativida-
de formará competências técnicas e socioe-
ducativas na organização de aulas a distan-
cia ou presenciais. Os encontros na Universi-
dade serão às quintas-feiras, das 8h às 12h,
e as demais atividades orientadas ocorrem à
distância, com ferramentas de comunicação
da internet. As inscrições estão disponíveis
no site www.ead.pucrs.br.

Encontro de
Convivência
Dias 27 e 28/8 ocorre o Encontro de

Convivência para Universitários, na Casa
Marista da Juventude (localizada na Vila
Nova, Zona Sul de Porto Alegre). O evento
proporciona a convivência com os cole-
gas de outros cursos, espiritualidade e
reflexão sobre as relações e o sentido da
vida. Informações e inscrições no Centro
de Pastoral até o dia 24/8. Informações:
3320-3576.

100 anos de Sartre
O Seminário Comemorativo dos 100

Anos do Nascimento de Sartre, promovido
pelo Departamento de Filosofia, ocorre
dias 29 e 30/8, a partir das 19h30min.
Entre os temas, Sartre, Existencialismo e
Marxismo, Ética e Humanismo: uma
questão não resolvida entre dois filósofos
e Sartre no fulcro do século 20. O ingres-
so é 1 quilo de alimento não-perecível. Lo-
cal: térreo do prédio 5.

Reeducação
Postural

Oferecer à comunidade um espaço de
reeducação postural para a saúde, gerando
uma melhora na qualidade de vida, é o ob-
jetivo do projeto de Reeducação Postural
para Adultos, da Faculdade de Educação
Física e Ciências do Desporto. As aulas,
gratuitas, são dirigidas a pessoas acima de
18 anos. Há duas turmas às terças e quin-
tas-feiras, das 14h às 15h e das 15h às
16h. Informações e inscrições: prédio 81,
6º andar e 3320-3683.

Livro aborda uso
de animais

No 29/8, a Edi-
pucrs lança o livro
Utilização de ani-
mais na investiga-
ção e docência:
uma reflexão ética
necessária. A auto-
ra, Anamaria Feijó, é
professora da Facul-
dade de Biociências
e integra o Comitê
de Ética em Pesqui-
sa da PUCRS. A obra
discute a necessida-
de de criação de uma proposta para o
uso de animais, servindo de subsídio para
orientar uma prática eticamente adequa-
da na manipulação com fins didáticos e
de pesquisa. A sessão de autógrafos
ocorre na Livraria Acadêmica (prédio 41),
às 18h.

Iluminar uma residência de
forma inteligente e eficaz
requer atenção a alguns deta-

lhes importantes, que muitas
vezes passam despercebidos.
Deve-se sempre levar em conta
cada ambiente e sua utilidade, pois os cô-
modos necessitam de tipos de luzes diferentes. Os efeitos
podem ser notados no conforto proporcionado aos seus mo-
radores quando utilizam corretamente as fontes de luz. Veja
como você pode iluminar a sua casa com maior eficiência:

Su
pe

rd
ic

as

Existem duas grandes possibilidades de fontes de luz
residenciais: lâmpadas incandescentes e fluorescen-
tes compactas;

A lâmpada incandescente é a menos eficiente de to-
das. Geralmente é colocada nos locais mais nobres da
casa, como salas e quartos, proporcionando um efeito
de cor muito bonito;

A lâmpada fluorescente compacta tem a vantagem de
poder ser substituída de maneira prática, como a in-
candescente, e chega a ser cinco vezes mais econômi-
ca. Pode ser instalada em locais como corredores, es-
cadarias, lavanderias e pátios, entre outros;

Na cozinha pode ser usada a incandescente ou a fluo-
rescente normal, que tem uma boa reprodução de cor,
necessária para a realização das tarefas domésticas;

Quando for comprar lâmpadas fluorescentes compactas,
preste atenção aos diferentes tipos disponíveis. Nas resi-
dências, preferencialmente devem ser lâmpadas de tona-
lidade amarela, a mesma das incandescentes. Lâmpadas
do tipo “luz do dia” são muito brancas, agradáveis durante
o dia, mas não à noite;

Num ambiente de estudo ou escritório dentro de casa é indi-
cada a lâmpada fluorescente compacta mais amarelada;

Existem também as chamadas lâmpadas dicróicas (pe-
quenas), que não deixam de ser incandescentes, mas têm
cor um pouco menos amarelada. Entretanto, sua substitui-
ção é mais complicada e exige mais cuidado;

Um exemplo de como uma boa luz pode ajudar no dia-a-
dia pode ser visto pelas mulheres. Para fazer a maquiagem
diurna, é importante estar num local onde existe a luz do
dia. Para a maquiagem noturna, geralmente mais pesada,
sugere-se que seja feita num local onde há luz de uma
lâmpada incandescente, pois a maioria dos locais visita-
dos à noite tem esse tipo de iluminação.

Lâmpada
incandescente

Lâmpada fluorescente
compacta

Fotos: Divulgação



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Grupo de estudos em Direito Ambiental
Curso: Espanhol avançado 1

Curso: GPS para Aviação Profissional
Curso: Estruturas de aço em perfis formados a frio –
dimensionamento conforme a NBR 14762
Aditamento do Fies

Oficinas Pedagógicas oferecidas pelo Naecim

18º Set Universitário
Curso: Desenvolvimento de Lideranças
Aula Inaugural da Hotelaria

Curso: Espanhol/conversação

Curso: Psicanálise e Arte: A Busca do Latente
Curso: Aspectos Teóricos da Literatura em Tradução
Curso: Gestão do Treinamento – formando
facilitadores
Ginástica para Gestantes

Curso: Filosofar com Crianças

Curso: Recepção Informatizada e Controle Financeiro
de Hotéis com Software “Desbravador”
Curso: Capacitação Profissional em Comércio Exterior

1ª Jornada Científica de Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia: a integralidade no cuidado a saúde
Curso: Gestão da Informação com Access
Curso: Gestão de Projetos com MS-Project
Curso: Gestão em Logística das Operações
Empresariais e Globais
Curso de Formação de Negociadores em Compras
Curso: ICMS básico
Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional
Econômico
Seminário Economia às 5 ½

Curso: Análise de Conjuntura em Política Internacional
– módulo 2
Grupo de Estudos Estado e Sindicalismo
Curso: A Psicanálise de Jacques Lacan
6º Seminário Internacional de História da Literatura

Curso: Gestão da Empresa Familiar

Início às 17h30min. Promoção: Faculdade de Direito. 
Início às 18h45min. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. Informações: prédio 40, sala 608, ou
3320-3559.
Início às 19h30min. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 10/9. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Os alunos que possuem Financiamento Estudantil (Fies) devem comparecer, até 15/9, no Setor Financeiro
Acadêmico (sala 107 do prédio 1) para o aditamento de contratos.
Inscrições abertas até 9/9. Promoção: Núcleo de Apoio à Educação em Ciências e Matemática do MCT.
Informações: 3320-3500, ramal 4176, à tarde. 
Inscrições abertas. O evento começa em 18/10. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Às 19h30min, no auditório do prédio 7, palestra Recursos Humanos e a Hotelaria, com o diretor da
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis/RS, Roger Baqui.
Início às 19h30min. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. Informações: prédio 40, sala 608, ou
3320-3559.
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/9. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
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. 
Inscrições abertas. As atividades começam em 1º/9. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências
do Desporto. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 3/9 no Campus Viamão. Promoção: Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 3/9. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 3/9. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
Inscrições abertas. O evento começa em 21/9. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 9h. Promoção: Faculdade de Direito. 
Início às 14h. Promoção: Faculdade de Direito. 

Início às 17h30min. Tema: Estratégias empresariais e reestruturação da agroindústria de lácteos no
Brasil. Local: prédio 50, sala 1116. Palestrante: Vera Regina Carvalho (Univates). Promoção: Departamento
de Economia da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Informações: 3320-3688.
Inscrições abertas. As aulas começam em 10/9. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 14/9. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 6/9. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
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 16/9. Promoção: Fac. de Administração, Contabilidade e Economia. 
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Compreender que há outros
pontos de vista é o início da sabedoria.

Campbell

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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Pastoral e você

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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