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AMBULÂNCIA ENTREGUE À COMUNIDADE ACADÊMICA

Nesta quinta-feira, 1º/9, às 11h30min, uma ambulância para uso da comunidade acadê-

mica será entregue ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt),

em solenidade realizada em frente ao prédio 50. Funcionará como uma UTI Móvel, equipada

com maca retrátil, oxigênio, suporte para soro e sangue, equipamentos para imobilização,

medicamentos para parada cardiorrespira-

tória e desfibrilador. A ambulância prestará

atendimento emergencial no Campus Cen-

tral e fará as remoções necessárias para o

Hospital São Lucas. Segundo o médico

Cláudio Schmitt, coordenador do Programa

de Controle Médico e Saúde Ocupacional,

hoje são realizados de 15 a 20 atendimen-

tos de emergência por mês.

Contar e encantar
é só começar

O Projeto Contar e encantar é só come-
çar, do Centro de Referência para o Desen-
volvimento da Linguagem (Celin), da Facul-
dade de Letras, será lançado nesta quarta-
feira, 31/8, no prédio 8, sala 223, às
14h30min. O Grupo de Contadores de Histó-
rias do Celin realizará sessões de narração
de histórias para alunos da Escola Estadual
de Educação Básica Apeles Porto Alegre, es-
pecialmente convidada para o evento. O pro-
jeto, cujo objetivo é estimular o gosto pela
literatura, consta de sessões mensais de nar-
ração de histórias para alunos do Ensino Fun-
damental e de um curso de Capacitação de
Contadores de Histórias, aberto à comuni-
dade, com início previsto para 21/9.

Tecnopuc será
duplicado

O Parque Tecnológico da PUCRS (Tecno-
puc), que completou dois anos em 25/8, deve
iniciar, ainda neste ano, as obras de dupli-
cação do seu espaço físico com um prédio
de 15 mil metros quadrados. No local já fo-
ram gerados 2,1 mil postos de trabalho em
42 empreendimentos e associações de clas-
se. Das 42 empresas, 19 estão ligadas à
Incubadora Raiar, que dá suporte em plane-
jamento, gestão e desenvolvimento de no-
vos negócios. Hoje o Tecnopuc abriga gigan-
tes da área de tecnologia da informação
como a Dell, HP e Microsoft.

Parceria para
reduzir poluentes
A PUCRS iniciou parceria com a Aero-

móvel Brasil S/A. A empresa vem testando o
seu projeto de sistema de transporte auto-
matizado em via elevada mundialmente. A
partir do convênio, realizará pesquisas tec-
nológicas com a Universidade para redução
de emissão de gases poluentes, consumo de
energia combustível e outras. A idéia é in-
centivar e facilitar a cooperação, o inter-
câmbio tecnológico, científico e o desen-
volvimento de recursos humanos por meio
da disseminação do uso, ensino e treina-
mento em tecnologia de ponta.

História oral é tema
de encontro

De 1º a 3/9, no auditório térreo do prédio
50, ocorre o 3º Encontro Regional Sul de His-
tória Oral com o tema História oral: experiên-
cias e expectativas. O evento, que traz os pa-
lestrantes convidados Alessandro Portelli
(Universidade de La Sapienza, em Roma) e
Antonio Torres Montenegro (Universidade Fe-
deral de Pernambuco), é uma oportunidade
para a troca de experiências no campo da
pesquisa com fontes orais. A história oral
vem se afirmando como uma metodologia
inovadora para a investigação em história,
tanto para estudos sobre termos temáticos
como com os que investigam histórias de
vida. O evento é promovido pela Associação
Brasileira de História Oral – Regional Sul em
parceria com os programas de pós-gradua-
ção em História da PUCRS e da
Unisinos. Informações:
www.pucrs.br/
pghistoria.

PUCRS tem
estande na
Expointer

Até o dia 4/9, a Universidade participa com
um estande na Expointer, no Parque de Exposi-
ções Assis Brasil, em Esteio.  No local há pales-
tras, mostra de produtos da marca Do Campus,
produzidos no Campus Uruguaiana, entre outras
atrações. Professores da PUCRS realizarão mais
de 50 palestras sobre a ligação entre o agronegó-
cio e a informática, a economia, engenharia e a
administração. Os debates ocorrem a cada duas
horas. Também será lançado no evento o novo
curso à distância em Agronegócios, que capacita-
rá profissionais para atuar em cadeias produtivas
da área e na administração rural. Nesta quinta-
feira, 1º/9, às 19h, o estande sedia a entrega do

Troféu Ir. José Otão, prêmio conferido a aos
grandes campeões das

raças ovinas de
carne.

A União Brasileira
de Educação e Assistência (Ubea), man-

tenedora da PUCRS, e o Ministério do Turismo assina-
ram protocolo de intenções para unir esforços na realização

do Projeto-Piloto Inventário da Oferta Turística Brasileira no RS. O
documento foi assinado pelo secretário nacional de Políticas do Turismo,

Milton Zuanazzi, e pelo Reitor, Joaquim Clotet, na Universidade, em 29/8. Este é
o primeiro passo para a organização das informações turísticas do País num

único banco de dados para fins de planejamento e gestão da atividade. O Inventário
foi proposto como um processo de levantamento, identificação e registro dos atrativos,

serviços e equipamentos de apoio ao turismo.



Credpuc
O Crédito Educativo da PUCRS (Credpuc) recebe ins-

crições de 5 a 21/9. Destina-se aos alunos de graduação
de todos os níveis e carentes de recursos financeiros, pró-
prios ou familiares, mesmo com a matrícula trancada. O
selecionado pode obter 50% de crédito sobre as mensa-
lidades, exceto a primeira. O aluno terá um ano de carên-
cia para iniciar o reembolso a contar da data da forma-
tura. Informações: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários
(prédio 1, sala 109, telefone 3320-3500, ramais 4355
ou 4350) ou pelo Portal de Benefícios www.pucrs.br/
beneficios. Inscrições na sala 105 do prédio 16 ou pelo
site www.pucrs.br.

Aulas
práticas
de surfe
A Faculdade de Educação

Física e Ciências do Desporto
recebe inscrições para a Es-
cola de Surfe POA/Brasil. As
aulas práticas, direcionadas a
pessoas entre 10 e 25 anos,
serão ministradas na piscina
do prédio Poliesportivo da Uni-
versidade, com pranchas es-
peciais. Os encontros ocorrem
de 1º/9 a 29/11, terças e
quintas-feiras, das 14h30min
às 15h30min. As inscrições
podem ser realizadas na Pró-
Reitoria de Extensão, sala
201 do prédio 40. Informa-
ções: 3320-3680 e no site
w w w. p u c r s . b r / p r o e x /
cursoseeventos.
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O Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital São Lucas re-
cebeu o prêmio de melhor trabalho no 3º Congresso Sulbrasileiro de
Cirurgia Cardiovascular, realizado em Gramado. O trabalho Níveis de
Proteína C Reativa como Marcador de Gravidade na Doença Obs-
trutiva de Carótidas é inédito no Brasil, tendo analisado 63 pacientes
portadores de placas de ateroma nas carótidas, operados no HSL em
2004. Segundo o cardiologista LUCIANO ALBUQUERQUE, autor do
estudo, uma das recentes descobertas a respeito da aterosclerose, é
a presença de algum grau de inflamação, acompanhando o enfarte
do miocárdio e o derrame cerebral.

O coordenador da Assessoria de Comunicação Social, CARLOS
ALBERTO CARVALHO, será painelista do 9º Encontro dos Assessores
de Comunicação das Universidades Comunitárias, nesta sexta-feira
(2/9), em São Paulo. Abordará o tema A utilização da TV Universitá-
ria como instrumento de comunicação das instituições de ensino
superior.

A professora ANAMARIA FEIJÓ e as acadêmicas ANDRESSA
SOARES, ALINE SANDERS e ALINE CENTURIÃO, integrantes do La-
boratório de Bioética e Ética Aplicada a Animais, da Faculdade de
Biociências, apresentaram cinco trabalhos desenvolvidos no labora-
tório durante o 6º Congresso Brasileiro de Bioética, realizado
em Foz do Iguaçu.

ANA PAULA
MARTINS, ANA
PAULA MENDES e
GABRIEL COSTA,
alunos do curso de
Publicidade e Propa-
ganda, receberam o
prêmio Hans Chis-
tians Andersen no 9º
Concurso Nacional
de Contos Josué Gui-
marães, durante a
11ª Jornada Nacional
de Literatura, em
Passo Fundo. Os aca-
dêmicos fizeram a
releitura de alguns
contos infantis e pro-
duziram campanhas
publicitárias basea-
das nos personagens
do famoso escritor
dinamarquês. O gru-
po ganhou como
prêmio uma viagem
para a Dinamarca.

Os alunos do curso de Nutrição par-
ticiparam da Mostra ZH de Gastronomia,
no espaço Ateliê Kids. Vivenciaram a
prática da gastronomia e, ao mesmo
tempo, trabalharam as questões de edu-
cação nutricional e higiene na prepara-
ção de alimentos com as crianças. A
cada dia eram realizadas oito culinárias,
com uma duração cada. As receitas uni-
am sabor, apresentação divertida e um
ótimo valor nutricional incentivando prin-
cipalmente o consumo de frutas e vege-
tais entre os pequenos.

Previdência
Social

O Núcleo de Estudos e Pes-
quisa em Previdência Social, da
Faculdade de Direito, realiza, nos
dias 1º e 2/9, o 1º Seminário Pre-
vidência Social em Debate – Te-
mais Atuais. Na abertura, quinta-
feira, às 19h30min, o secretário
de Previdência Social, Helmut
Schwarzer, e professora da PUCRS
Mariangela Guaspari falam sobre
Os regimes próprios de Previ-
dência Social. Na sexta-feira, a
programação começa às 8h15min.
Local: auditório do prédio 11.
Informações no site www.pucrs.
br/direito/neprevs. O evento
tem apoio do Ministério da Pre-
vidência Social, Fundação Escola
da Magistratura Trabalhista e
Centro de Estudos de Direito Mu-
nicipal.

Cursos de espanhol
Últimos dias de inscrições para cursos regular,

avançado e de conversação em Língua Espanhola, além

do instrumental para interpretação de texto em espa-

nhol. As aulas são oferecidas pelo Instituto de Cultura

Hispânica. Descontos de 20% (alunos e ex-alunos de

graduação da PUCRS) e 30% (funcionários e professo-

res da Universidade e Hospital São Lucas). Inscrições

na Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do prédio 40.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O coordenador do Departamento de Direito
Social e Processual do Trabalho da Faculdade
de Direito, professor GILBERTO STÜRMER, par-
ticipou, como palestrante, do evento A Reforma
Sindical, na Associação dos Dirigentes Cristãos

de Empresas, falando sobre
Liberdade sindical e refor-
ma sindical.

Foto: Divulgação



Ginásio de
Esportes

O Ginásio de Esportes do Colégio
Marista Champagnat, no Campus
Central, será inaugurado no dia 1º/9,
às 10h, depois de passar por amplia-
ção. Entre as novidades, programa-
ção visual, placar eletrônico, arqui-
bancadas para 600 pessoas, tabelas
de acrílico para basquetebol, siste-
mas de som e iluminação e quadra po-
liesportiva com piso flutuante (não é
pregado ou colado no contrapiso e per-
mite melhor absorção de impactos).
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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

Para falar em
público sem medo

P or meio da comunicação, o
homem se declara no tem-
po, deixa sua marca. Com os

diálogos, amplia suas percepções e
oportuniza a transformação. Hoje,
ter palavra é participar do mundo, é
intervir nas redes sociais, é ajudar
na construção da sociedade. A fala,
por sua vez, dá consciência própria
e nos credita como sujeitos. Quando
em contato com o público, todo este

universo se evidencia e para quem
ainda tem qualquer dificuldade,

aí vão algumas sugestões
para reflexão1:

Kleiton & Kledir
na PUCRS

O Instituto de Cultura Musical fez parceria
com a produção do Show da dupla Kleiton & Kledir
para a gravação de um CD/DVD ao vivo no Salão
de Atos. Será no dia 3/9, às 21h. Eles apresentam
músicas como Deu pra Ti, Paixão, Fonte da Sau-
dade e Maria Fumaça, além de composições no-
vas. Participa também Vitor Ramil. Ingressos à
venda no Zaffari Menino Deus e Bourbon Country
(segunda-feira a sábado, das 14h às 22h) ou Te-
lentrega Opus 3299-0800 (segunda a sexta-feira,
das 9h às 19h). A platéia 1 custa R$ 40; a platéia
2, R$ 30; e o mezanino, R$ 20. Alunos, professo-
res e funcionários recebem desconto de 50%.
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Peneirões
A Faculdade de Educação Física e Ciências do

Desporto seleciona alunos da PUCRS para inte-
grarem as equipes universitárias. Os peneirões se-
rão no 4º andar do prédio 81, com exceção do vôlei,
que é no térreo. Confira abaixo os dias e horários:
• Handebol feminino - 31/8, 5 e 7/9, às 12h.
• Basquetebol feminino - 2/9, às 17h.
• Futsal feminino - 1º/9, às 17h.
• Vôlei masculino e feminino - 31/8 e 2/9, às 17h.

Foto: Divulgação

Estágio e
trainee na
Braskem

As inscrições para seleção de
trainees e estagiários que buscam
oportunidade na indústria petroquí-
mica estão abertas na Braskem até
o dia 4/9. As vagas, nas quatro uni-
dades da empresa no País, incluin-
do Triunfo, no RS, são dirigidas para
jovens recém-formados e os que es-
tão cursando o ensino superior. Para
se inscrever, é preciso acessar o
site www.braskem.com.br.

Almoce por valor acessível
Cada refeição custa R$ 3,80 no novo Restau-

rante Universitário (RU), localizado no 2º andar do
prédio 3. Podem almoçar alunos, professores e
funcionários. Confira o cardápio completo no site
www.restauranteuniversitario.com.br, no link
Prato Especial. Pode haver alteração conforme o
fluxo de pessoas e a disponibilidade de itens.

QUARTA-FEIRA (31/8) – Arroz, feijão, carne de pa-
nela, legumes à chinesa e saladas.
QUINTA-FEIRA (1º/9) – Arroz, feijão, frango na
chapa, cenoura à sauté e saladas.
SEXTA-FEIRA (2/9) – Arroz, feijão, bife na chapa,
couve-flor refogada e saladas.

NÃO CRISTALIZE A IDÉIA DE QUE
A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO É
UM DOM DO DIVINO. Busque a
qualificação e se esforce para con-
viver e vencer os seus medos.
Quebre as resistências.

O SILÊNCIO É BEM-VINDO. Quan-
do pensamos e planejamos uma
palestra, aula ou reunião, existe
um intervalo de tempo que nega-
mos. É justo este tempo de silêncio
que devemos aproveitar para re-
fletir e, inclusive, ouvi-lo, pois dele
poderão surgir idéias consistentes.

NÃO ECONOMIZE ENERGIA. Em
seus encontros e apresentações
procure estar presente de forma
integral. Privilegie as relações in-
terpessoais e busque o que o outro
tem de melhor. Garanta que sua
mensagem seja envolvente, sensí-
vel e criativa.

EQUILÍBRIO ENTRE O QUE
SE DIZ E COMO É DITO. Evi-
te a incoerência entre pala-
vras, voz e atitudes corpo-
rais. É preciso saber como
[linguagem corporal e vocal]
construir as idéias e trocá-
las numa comunicação equi-
librada, fluente e segura.

O AQUECIMENTO É PRECI-
SO. Parece bobagem, mas
entrar no espírito do encon-
tro é de bom-tom. Reserve
um tempo para exercícios de
dicção, articulação e de rela-
xamento para os músculos
faciais e da região do pesco-
ço. A respiração é um tempo
também necessário. Passe o
roteiro mentalmente. Reforce
a introdução e o encerra-
mento. Concentre-se.

ESTABELEÇA CUMPLICI-
DADE ASSIM QUE POSSÍ-
VEL. A expectativa do gru-
po, a flexibilidade do orador
ao considerar o que é espe-
rado, sempre que possível,
a democratização da apre-
sentação, a inclusão da
platéia no processo são
itens que devem ser privile-
giados.

GARANTA O CONTATO VI-
SUAL. Além de passar con-
fiança e segurança é uma
forma de prender a atenção
da platéia.  É um dos elos
entre o apresentador e par-
ticipantes.

1 Extraídas do livro
Comunicação
sem medo.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Oficinas Pedagógicas oferecidas pelo Naecim

Curso: Estruturas de aço em perfis formados a frio –
dimensionamento conforme a NBR 14762
Curso: Desenvolvimento de Lideranças

Curso: Gestão da Empresa Familiar

18º SET Universitário
Feira de Integração em Tecnologia da Informação

Curso: Psicanálise e arte: a busca do latente
Grupo de estudos Estado e Sindicalismo
Aditamento do Fies

Curso: Introdução às Relações Internacionais

Mestrado em Ciência da Computação

Curso: Imersão em Técnicas e Táticas de Negociação
Curso: Aspectos Teóricos da Literatura em Tradução
Curso: Culinária para Diabéticos

1ª Jornada Científica de Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia: a integralidade no cuidado da saúde
Curso: Elaboração do plano de negócios com Make Money
13ªs Jornadas sobre Alternativas Religiosas na
América Latina

Curso: Filosofar com crianças
Curso: Capacitação profissional em comércio exterior
Curso: Gestão de Processos
Muita Prosa e Muito Verso

Língua Espanhola níveis 1, 2 e 3

Seminário Economia às 5 ½

Grupo de Estudos e Pesquisa Política e Direito – no
Campus Zona Norte
Curso: Gestão do Treinamento – formando facilitadores

Pós-Graduação em Profissionais para o Terceiro Setor
e Gestão em Cooperativismo
Curso de Primeiros Socorros

Curso: Português como língua estrangeira – níveis 1 e 2
Curso: A psicanálise de Jacques Lacan
Curso: Análise de Conjuntura em Política Internacional
– módulo 2
Curso: Moda, Mercado e Comunicação
Congresso Internacional de Educação Física

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. As aulas começam em 10/9. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 12/9. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 16/9. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
Inscrições abertas. O evento começa em 18/10. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 18h30min. Local: saguão do prédio 30. Promoção: Faculdade de Informática em parceria com a
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet.
Início às 19h30min. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 14/9. Promoção: Faculdade de Direito. 
Os alunos que possuem FIES deverão comparecer, até 15/9, no Setor Financeiro Acadêmico para efetuar o
aditamento de contratos.
Inscrições abertas. As aulas começam em 17/9. Promoção: Faculdade de Direito em parceria com o
Núcleo de Estudos Internacionais. 
Inscrições abertas. Promoção: Faculdade de Informática. Informações e inscrições: 3320-3611 ou
www.pucrs.br/inf/pos.
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 14h. Promoção: Faculdade de Letras. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/9. Turno: tarde. Promoção: Fundação Irmão José Otão.
Informações e inscrições: prédio 2, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. O evento começa em 21/9. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia. 
Inscrições abertas. O evento começa em 24/9. Promoção: Fac. de Administração, Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. O evento começa em 27/9. Organização: Pós-Graduação em Ciências Sociais,
Associação de Cientistas Sociais da Religião do Mercosul e Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social da UFRGS. Informações e inscrições: www.pucrs.br/eventos/xiiijornadas.
Início às 8h. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 8h30min.  Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 14h. No encontro o professor Assis Brasil falará sobre a obra Concerto Campestre. Local: prédio
8, sala 223. Público-alvo: pessoas acima de 50 anos. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e
Centro de Referência para o Desenvolvimento da Linguagem da Fale. Entrada franca.
Início às 14h. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: prédio 2, 3339-1692 ou
cursos@fijo.com.br.
Início às 17h30min. Tema: A economia das drogas ilegais. Local: prédio 50, sala 1116. Palestrante:
Duílio Bêrni e José Goldim. Promoção: Departamento de Economia da Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia. Informações: 3320-3688.
Os encontros são quinzenais e ocorrem aos sábados a partir das 15h. Promoção: Faculdade de Direito do
CZN. Coordenação: professor Cláudio Preza Junior. Informações: 3366-8242 e 3366-4215. www.pucrs.br/czn.
Inscrições abertas. As aulas começam em 8/9. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 9/9. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3339-1692 ou www.fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/9. Turno: noite. Promoção: Fundação Irmão José Otão.
Informações e inscrições: prédio 2, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Início às 15h45min. Promoção: Faculdade de Letras. 
Início às 19h30min. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 10/9. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 1/10. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas. O evento começa em outubro. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto. Informações e inscrições: 3320-3683.
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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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Não podemos fazer muito
sobre a extensão de nossas vidas, mas podemos

fazer muito sobre a largura e a profundidade delas.

Evan Esar


