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Direito, comunicação e
informática em debate
Até que ponto a liberdade de expressão

é protegida no âmbito jurídico? Como
fica a proteção do consumidor em re-

lação à informática e à comunicação? Para re-
fletir sobre estes assuntos, a Faculdade de Di-
reito promove, de 21 a 23/9, no teatro do prédio
40, o 4º Seminário Internacional Direitos Fun-
damentais, Informática e Comunicação. Além
de professores da PUCRS e de outras universi-

dades do País, o evento contará com a presen-
ça dos docentes José Luis Piñar Mañas e Juan
Maria Bilbao Ubillos (Espanha); Paulo Ferreira
da Cunha e Jónatas Machado (Portugal); Frank
Michelman (EUA); e Winfried Brugger e Peter
Häberle (Alemanha). Inscrições na Pró-Reitoria
de Extensão, sala 201 do prédio 40.  Informa-
ções: 3320-3680, proex@pucrs.br e www.
pucrs.br/proex/cursoseeventos.

Jornada científica
espera mil participantes

A 1ª Jornada Científica da Faculdade de Enfermagem, Fi-
sioterapia e Nutrição começa nesta quarta-feira, dia 21, e vai
até 23/9, no Centro de Eventos. A expectativa dos organizado-
res é receber cerca de mil participantes. O objetivo é oportu-
nizar aos alunos, professores e profissionais das áreas da
saúde espaço de reflexão sobre as competências para a aten-
ção à saúde na perspectiva da integralidade, na enfermagem,
na fisioterapia e na nutrição, no âmbito da assistência, da
pesquisa e do ensino, além de divulgar a produção científica
nessas áreas. Informações e inscrições: prédio 40, sala 201,
3320-3506, proex@pucrs.br e www.pucrs.br/proex.

PUCRS apóia rede
de floriculturas

A Terraflor, primeira rede de floriculturas a utilizar o conceito de jardinismo,
foi lançada no dia 14/9, no auditório do prédio 50. A proposta do grupo é inserir
na comunidade a busca por uma melhor qualidade de vida, por meio do contato
com o verde, para diminuir o estresse. Para realizar esse trabalho, floriculturas
de Porto Alegre, Viamão e Gravataí uniram esforços no ano passado e, com o su-
porte técnico de profissionais da PUCRS, conquistaram diferenciais, usando téc-
nicas de gestão e marketing com criatividade. Atualmente, as nove empresas
mantêm cerca de 60 postos de trabalho diretos e um faturamento anual de R$
1,5 milhão. A meta é conquistar 20 associados até 2006, duplicando os núme-
ros. A Terraflor está integrada ao Programa Redes de Cooperação, da Secretaria
do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais do Estado.

Alternativas
religiosas em debate

O Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais da PUCRS e a Associação de Cientistas
Sociais da Religião do Mercosul realizam, de 27 a
30/9, as 13ªs Jornadas sobre Alternativas Reli-
giosas da América Latina, no Campus Central. O
tema é Poder e política: novos atores e contextos
na América Latina. Entre os assuntos em pauta,
a religiosidade e o campo religioso da região, em
suas diversas facetas e configurações. O evento
reúne os principais cientistas sociais de diferen-
tes regiões brasileiras, de países do Mercosul e
de outras nacionalidades, especializados no es-
tudo de grupos, crenças e práticas religiosas
na América Latina e em suas relações com a po-
lítica, economia, mídia, gênero e saúde. Será
realizado nos auditórios e salas de aula do pré-
dio 50. Inscrições no www.pucrs.br/eventos/
xiiijornadas ou na Pró-Reitoria de Extensão, sala
201 do prédio 40. Informações: 3320-3680.

Dicas para melhorar
a qualidade de vida

O portal do Parque Esportivo (www.pucrs.br/
parqueesportivo) coloca um novo link com Dicas
de Melhor Qualidade de Vida à disposição dos
internautas. Os instrutores do Parque vão apre-
sentar dicas de exercícios físicos abordando as-
suntos relacionados à prática de atividade física
e esportiva. A primeira dica é sobre hidroginástica
para gestantes, escrita pela professora Letícia
Cardoso. O texto explica as muitas vantagens ofe-
recidas pela hidroginástica para as grávidas que
procuram superar dificuldades ou tornar mais
agradáveis os nove meses de gestação.

Participe da
Semana Farroupilha

Até o dia 23/9, o Centro de Pastoral e o
Instituto de Cultura Musical promovem
a integração de alunos, professores e

funcionários durante a Semana Farroupilha da
Universidade. Dois piquetes tradicionalistas

estão em frente ao prédio 17 do Campus Cen-
tral e outro no Campus Viamão. Nos locais você
também encontra, das 9h às 22h, músicas, jo-
gos e rodas de chimarrão. Confira, abaixo, a
programação:

PIQUETE DO CAMPUS CENTRAL
• Exposição histórica sobre o tradicionalismo gaúcho na PUCRS (documentos, fotografias e matérias jornalísticas
sobre o CTG Sentinela da Cultura, que funcionou na Universidade até 2002).
• Pilão de erva, mostrando como se faz a erva mate.
• Missa Crioula no dia 21/9, às 18h.
• Carreteiro no dia 21/9, às 20h (R$ 2).
• Porco assado inteiro e churrasco no dia 23/9, às 20h (R$ 3).
PIQUETE DO CAMPUS VIAMÃO
• Churrasco no dia 22/9, às 21h (R$ 3).
CAMPUS ZONA NORTE
• Churrasco no dia 26/9, às 21h (R$ 3).
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Prêmio de
Desenvolvimento

Sustentável
O Conselho Empresarial Brasileiro

para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS) abriu inscrições para o 2º Prê-
mio CEBDS de Desenvolvimento Susten-
tável. Serão destacados os melhores tra-
balhos da mídia, setor acadêmico, organi-
zações não-governamentais, pequenas
empresas e administração pública, reali-
zados de julho de 2001 a junho de 2005,
sobre o tema desenvolvimento sustentá-
vel. Os primeiros colocados em cada ca-
tegoria receberão R$ 10 mil. As inscrições
podem ser feitas até o dia 10/10 pelo site
www.cebds.org.

Alimentação escolar
Os Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento Social finan-

ciam pesquisa sobre consumo alimentar e perfil nutricional de estudantes. Lan-
çaram carta-convite para selecionar instituições que demonstrem competência
e qualificação para a execução do estudo. Os pesquisadores devem enviar ma-
nifestação de interesse até o dia 30/9. Informações sobre a carta-convite no site
www.finep.gov.br//fundos_setoriais/outras_chamadas/editais/Carta_
Convite_MCT_FINEP_MDS_Alimentacao_Escolar_01_2005.PDF.

A aluna CATHERINE
ISOPPO, da Faculdade
de Farmácia, conquis-
tou o 2º lugar no 1º
Prêmio Associação
de Farmacêuticos do
Rio Grande do Sul
(Afargs) de Iniciação
Científica pela apre-
sentação do trabalho
Administração de me-
dicamentos injetáveis:
atuação da farmacovi-
gilância no monitora-
mento das informa-
ções essenciais para
evitar erros de medi-
cação. A pesquisa foi
apresentada sob a for-
ma de pôster, durante
o Congresso Farma-
cêutico Afargs e 2º
Encontro de Farmácia
Hospitalar Afargs/
Sbrafh-RS.

A mestranda do Programa de
Pós-Graduação em Zoologia BI-
BIANA DUTRA recebeu menção
honrosa na Reunião Anual da Fe-
deração de Sociedades de Biolo-
gia Experimental (FeSBE) 2005
pelo trabalho Variações Sazonais
do Metabolismo de Hyalella
sp.n (Crustacea, Amphiphoda,
Hyalellidae), realizado sob orien-
tação da professora GUENDALI-
NA OLIVEIRA. A pesquisa con-
ta com a colaboração da profes-
sora Georgina Bond-Buckup e
da doutoranda Daniela Casti-
glioni, ambas do Laboratório de
Carcinologia da UFRGS.

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

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, JORGE AUDY, participa, até 29/9, de
missão de trabalho na China e Taiwan, or-
ganizada pela IASP, com apoio financeiro
da ANPROTEC. Audy integra grupo que
visita universidades e parques científicos e
tecnológicos na China e Taiwan e participa
da Conferência Internacional de Parques
Científicos e Tecnológicos, em Pequim. A
comitiva brasileira é formada por pró-reito-
res, pesquisadores, prefeitos, deputados e
secretários de Estado.

A coordenadora do curso de Nutrição,
MARTINE HAGEN, participou do 60º Con-
gresso da Sociedade Brasileira de Cardio-
logia e dos Fóruns de Nutrição, Enferma-
gem, Fisioterapia e Psicologia em Car-
diologia, realizados neste mês, em Porto
Alegre. No 10º Fórum de Nutrição em
Cardiologia, Martine foi membro da co-
missão científica e proferiu a conferência
Efeito da dieta à base de proteína iso-
lada de soja em modelo animal de in-
farto.

O Programa de Pós-Graduação em

Letras lançou a edição nº 140 da revista

Letras de Hoje, organizada pelos alunos

ADEÍTALO PINHO, ANDRÉ MITIDIERI-PE-

REIRA, LUZI PROMPT e MARIA DE LOUR-

DES HORTA, abordando temas literários.

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO

JÚRI POPULAR
No dia 22/9, às 9h30min,

será realizado júri popular no Sa-
lão de Atos do Campus Viamão.
O evento envolvendo o Poder
Judiciário, por meio do Fórum da
Comarca de Viamão, terá a pre-
sença de estudantes de Direito e
da comunidade em geral. Será
julgado um homicídio. O evento
é aberto ao público. Informa-
ções: 3320-7100.

HOSPEDE UM
ESTRANGEIRO
Se você tem interesse em receber um

aluno estrangeiro na sua casa, sendo re-
munerado, dirija-se à Assessoria para As-
suntos Internacionais e Interinstitucionais
(prédio 1, sala 205). Requisitos: ter um
quarto disponível para hospedar, saber
comunicar-se num outro idioma, ser
prestativo e paciente. Informações:

3320-3660, sala 205 do
prédio 1.
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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

Ioga: corpo e
mente em forma
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Observatório
astronômico

No 6º andar do prédio 8 há
seções de observação do céu
noturno com telescópio. Os vi-
sitantes do Observatório Astro-
nômico podem identificar as
principais constelações pre-
sentes no céu na época; enten-
der o uso do telescópio para
observação da Lua, planetas,
estrelas e nebulosas; observar
e fotografar as passagens da
estação espacial internacional;
e aprender como acessar o ca-
lendário de previsões dessas
passagens. Monitores treina-
dos prestam informações. O
Observatório Astronômico fica
aberto às segundas e sextas-
feiras, entre 21h e 23h, e às
quartas-feiras, das 19h às
23h. É necessário agendar a
visita previamente junto à se-
cretaria da Faculdade de Física
pelo fone 3320-3535.

Verissimo e
Dom Quixote

As Faculdades de Letras e de Comu-
nicação Social estão produzindo uma sé-
rie de pequenos programas alusiva ao
centenário de Erico Verissimo e aos 400
anos de Dom Quixote, veiculados pela
UNITV, canal 15 da NET. Em ambos, a
estrutura do programa inclui depoimen-
tos de personalidades públicas e profes-
sores de Literatura do Ensino Médio, além
de uma leitura de trecho de O tempo e o
vento e de Dom Quixote. As exibições
ocorrem até dezembro. Os horários e te-
mas são os seguintes:

O ioga (pronuncia-se
iôga) é, antes de tu-
do, uma filosofia de

vida, e um dos sistemas mais
antigos para colocar em forma o
corpo e a mente. Surgiu no Vale do
Hindu, atual Paquistão, há mais de 5 mil anos. Sua prática
não tem limite de idade nem de religião. Antes de iniciá-la,
entretanto, o ideal é que se faça um exame clínico, pois não
é recomendada a pessoas com problemas de coluna. O ioga
é muito eficaz na prevenção e cura de doenças, auxiliando
em tratamentos como hipertensão, asma, obesidade, dia-
betes, TPM e colesterol alto, além de ajudar a regular o fun-
cionamento dos sistemas respiratório e digestivo e auxiliar
a melhorar o sono.

Além disso, induz a um relaxamento profundo, concen-
tração, tranqüilidade, clareza de pensamento, fortaleci-
mento do organismo e o desenvolvimento da flexibilidade.
Existem várias modalidades, podendo ser mescladas. An-
tes de começar a praticar o ioga é importante descobrir
qual se adapta mais aos seus objetivos.

Conheça, a seguir, as modalidades mais comuns e
suas características:Su

pe
rd

ic
as

HATHA YOGA – É uma prática calma, ideal para
relaxar e fugir do estresse. Seu forte são as posturas
corporais, realizadas vagarosamente;

ASHTANGA VINYASA YOGA E POWER YO-
GA – Bom para definir os músculos e queimar calorias;

SWASTHYA YOGA – Recomendado para quem busca
uma atividade mais dinâmica. Sua prática é realizada em
forma de coreografia;

IYENGAR YOGA – Ideal para corrigir problemas de
postura, e auxilia todas as outras práticas. Trabalha muito
com o alinhamento corporal;

KUNDALINI YOGA – Indicado para pessoas que es-
tejam com falta de disposição. Trabalha muito com exercí-
cios respiratórios.

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA
12h30min e 20h:
100 anos – Erico Verissimo

TERÇA E QUINTA-FEIRA
12h30min e 20h:
400 anos – Dom Quixote

SÁBADO E DOMINGO
18h: 400 anos – Dom Quixote

A academia do Parque Esportivo da PUCRS oferece au-
las de ioga nas segundas, quartas e sextas-feiras, a partir
das 18h15min, e nas terças e quintas-feiras com início às
19h. A principal modalidade seguida é a Swasthya Yoga.
Informações adicionais: 3320-3500, ramal 4852 ou e-mail
parqueesportivo@pucrs.br.

Semana Filosófica
O arcebispo de Porto Alegre, Dom Dadeus Grings, par-

ticipa, dia 1º/10, às 8h, dos debates do curso de extensão
Bioética: uma discussão filosófica, promovido pelo Dire-
tório Acadêmico Ernani Fiori (Daef), do Campus Viamão.
Apresenta perspectivas a partir da Assembléia Geral da
CNBB 2005. No evento serão abordados temas como di-
reito à eutanásia, pesquisa em seres humanos, embriões
congelados, aspectos éticos da reprodução assistida,
aborto e anencefalia. As aulas ocorrem de 26/9 a 1º/10,
integrando a programação da Semana Filosófica 2005. As
inscrições para o evento podem ser realizadas no Daef
(Av. Senador Salgado Filho, 7000, em Viamão). Informa-
ções pelo telefone 3320-7100 ou www.pucrs.br/viamao.

Pró-África
O CNPq irá investir, dentro do programa de coope-

ração internacional Pró-África, R$ 500 mil em projetos
para promover o intercâmbio científico do Brasil com
Angola, Moçambique e Cabo Verde. O edital de seleção
de propostas está aberto e as submissões poderão ser
feitas até o dia 13/10. Serão financiadas missões ex-
ploratórias; atividades de cooperação e eventos nos
quatros países. As propostas devem abranger temas
como recursos hídricos, mineração e petróleo, saúde,
biotecnologia, engenharia metalúrgica e comunicação
social voltada para a divulgação científica. O resultado
está previsto para a primeira quinzena de novembro.
Informações: www.cnpq.br/servicos/editais/ct/2005/
edital_0472005.htm.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Curso: Novum Organum? Temáticas entre Direito e
Literatura
Sessão aula no Tribunal de Justiça

Especialização em Imagem Publicitária

Crédito Educativo da PUCRS (Credpuc)

Curso: Formação de negociadores em compras – 5ª ed.
11º Curso de Neuroanatomia Topográfica da PUCRS
Grupo de estudos em Direito Ambiental – Campus
Zona Norte
Curso: Gestão do Relacionamento com o Cliente: Call
Center – 4ª edição
Ciclo de estudos: Dimensões do Direito Municipal
Curso: Introdução ao Método dos Elementos Finitos em
Análise Linear Estática – Dinâmica e de Transferência
de Calor
Curso: Expressão Oral

2º Curso de Introdução à Assessoria Jurídica Popular
– Sistema Jurídico e Demandas Populares
Curso: Planejando websites: noções e fundamentos práticos
Doutorado em Educação

GPS para aviação profissional
Debates sobre a Paz e Governança Global
Congresso Internacional de Educação Física

Curso: Introdução à Teoria Sociológica Pós-Estruturalista
Curso: Elaboração do plano de negócios com Make Money
Curso: Estruturas de Aço com Perfis Formados a Frio
Curso: Gestão da Informação com Java
Curso: Imersão em Técnicas e Táticas de Negociação
Curso: Formação em treinamento e desenvolvimento
de pessoal
Seminário Economia às 5 ½

Projeto Matinê das Duas – cine comentado

Seminário PET-Biologia

Curso: Trilhas Orientadas como instrumento para a
Educação Ambiental
Curso: Moda, Mercado e Comunicação
Curso de Extensão em Saúde Mental a distância

Oficina de Risotos

Início às 12h. Promoção: Faculdade de Direito. 

Início às 14h. Desembargadores receberão alunos da Faculdade de Direito que cursam a disciplina de
Prática de Processo Penal. Após cada julgamento cada desembargador dará uma explicação dos processos
para os estudantes. Entrada franca aberta aos alunos de Direito.
Último dia de inscrições.  As aulas começam em setembro. Promoção: Pós-Graduação da Faculdade de
Comunicação Social. Informações e inscrições: www.pucrs.br/famecos/pos/imagempublicitaria ou 3320-3658.
Último dia de inscrições. O Credpuc destina-se aos alunos de graduação de todos os níveis carentes de
recursos financeiros. Informações: prédio 1, sala 109, 3320-3500, ramais 4355 ou 4350 ou
www.pucrs.br/beneficios. Inscrições: prédio 16, sala 105.
Inscrições abertas. As aulas começam em 8/10. Promoção: Fac. de Adm., Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 17/10. Promoção: Faculdade de Biociências. 
Inscrições abertas. Os encontros começam em 18/10. Promoção: Faculdade de Direito do CZN. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 29/9. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
Inscrições abertas. Os encontros começam em 29/9. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 5/10. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 5/10. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e
inscrições: 3339-1692, www.fijo.org.br, fundacao@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 14/10. Promoção: Faculdade de Direito. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 29/9. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas até 29/9. Promoção: Pós-Graduação da Faculdade de Educação. Informações e
inscrições: prédio 15, sala 318, 3320-3620, educação-pg@pucrs.br ou www.pucrs.br/faced/pos.
Inscrições abertas. As aulas começam em 5/10. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. 
Inscrições abertas. O evento começa em 15/10. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Inscrições abertas. O evento começa em 20/10. Apoio: Faculdade de Educação Física e Ciência do
Desporto. Informações e inscrições: 3320-3683 ou www.sulfitness.com.
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 Engenharia. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 19h. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: 3339-1692, www.fijo.org.br,
fundacao@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Início às 17h30min. Tema: O MAUP e a Análise Espacial: um estudo de caso para o Rio Grande do Sul.
(1991-2000). Palestrante: Leonardo Monastério (Ufpel) e Rodrigo Ávila (PPGE/PUCRS). Local: prédio 50,
sala 1116. Promoção: Departamento de Economia da Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. Informações: 3320-3688.
Início às 14h, com a exibição do filme Encantadora de baleias. Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Público-
alvo: pessoas acima de 50 anos. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Informações: 3320-3688.
Início às 13h10min, com o tema Estudo da diversidade de euglenophyta na zona costeira do RS, Brasil –
lagoa do casamento e butiazal de Tapes. Local: prédio 12, bloco A, sala 303. Promoção: Faculdade de
Biociências. Entrada franca.
Início às 13h30min. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 1/10. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas. As aulas começam em outubro. Promoção: PUCRS Virtual em parceria com a Faculdade
de Medicina. Informações e inscrições: 3320-3651 ou cursos.ead.pucrs.br/saudemental/folder.
Inscrições abertas. O evento começa em 26/10. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
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Ainda na sua atividade mais reduzida, a vida
é um bem supremo. Porque seu encanto está no seu próprio

princípio e não na abundância de suas manifestações.
Eça de Queiroz

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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